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 مالحضة

 ما أراجع  حتى ومراجعته عليه لإلطالع العلم طلبة بعض إىل الكتاب أرسلت قد كنت

 ، ونصائحهم ومالحظاهتم    أقواهلم سامع بعد إال نرشه أرد ،ومل عادة الضعيف املرء يفوت

 شاء ما كتايب عىل وعلق عليه املردود الكتاب صاحب أيدي يف بعضه يقع أن اهلل قدر ولكن

 ، األمر ذلك يف بينة ألمور الكتاب يف ورد ما تغيري يف فائدة من ذلك بعد يكن فلم قلمه، له

 أن بعدها للمرء كان عليه املردود الكتاب صاحب عليها علق التي الطبعة هذه انترشت فإذا

 عىل هي إنام الكتاب عىل مالحظات من وردين ما أن خاصة مناسبا، يراه ما ويبدل يغري

 كام الكتاب هو فها ، خمتلفة آراء عىل الباب هذا يف والناس    ، آخر يشء عىل ال فقط أسلوبه

 عىل الراد كتبه ما وأما ، الكتاب صاحب يرد أن قبل عليه ليطلع حممد أيب أخي إىل أرسلته

 يف عليه الرد يف كتبته ما الناس معرفة هو اآلن املطلوب لكن ، عليه نصيبه فسيأتيه هذا كتايب

 هلل رب العاملني ! واحلمد( املقاتلني تشبها كشف)  كتابه
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 إهداء

 

 

 إىل عبد اهلل عزام

 اإلمام الشيخ الذي ظلم حياً وميتاً 

 رجل مرحلة..

 وإمام قضية..
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 مقدمـة

 بقلم الشيخ أيب حممد املقديس

 

 …احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله وبعد

املوضوع الذي طرقه أخونا وحبيبنا الشيخ أبو قتادة حفظه اهلل تعاىل ، يف هذا  الكتاب فإن 

موضوع غاية يف األمهية ، ال يقدر مبلغ أمهيته إال من عرف واقع املسلمني وواقع الشباب 

 املسلم املتحمس لنرصة دينه ، حق املعرفة .

التكفري ال  "قوله يف أواخرها :  وإن أمجل ما وقفت عليه يف رسالة أخينا أيب قتادة هذه ،

يصار أليه بعد ثبوت عقد اإلسالم إال بعد حتقيق ونظر شديد ، وخاصة يف تكفري الطوائف 

التي تعمل لإلسالم وتسعى لتحقيقه يف األرض ، فإطالق التكفري يف حق هؤالء دون النظر 

 أهـ  "إىل قواعد أهل العلم ليس هو بسبيل املؤمنني 

ته هذه يف نفيس موقعا دفعني للتقديم هلا هبذه الكلامت رغم تباين معلوم وإنام وقعت عبار

 …بني الشيخ وبيني يف االجتهاد يف بعض مسائل حمدودة معدودة يعرفها كل من يعرفنا 

ورغم ما يف كتابه هذا من شدة عىل صاحب كتاب ) كشف شبهات املقاتلني ( خصوصا 

ي ما خيرج من رأسه ( ولكنه آب يف آخر الكتاب وصفه بأنه ) غال جاهل يف دين اهلل ال يدر

فأحسن وأجاد ورجع إىل ما قطعه عىل نفسه يف أول الكتاب حني قال :) وقد حاولت 

فهؤالء إخواننا  ": 98جهدي أن أكون ناصحا مذكرا ال مقرعا وخمطئا ( حيث قال ص 

 وبام عندهم من وأحبتنا ونصيحتهم أوىل من غريهم ومواالهتم بام معهم من دين اهلل تعاىل

احلرص عىل دينهم واجب يف دين اهلل ال ينكره إال جاحد جاهل ، وأنا ال أهتمهم بخارجية ، 

ألن االهتام باخلارجية تعني أهنم قالوا بأصول اخلوارج ، وهؤالء ليس عندهم يشء من هذا 

م هي ، هذا مع أهنم وقعوا يف بعض ما وقع فيه اخلوارج من الغلو ، لكنهم ما زالت أصوهل

 أصول أهل السنة واجلامعة ..( أهـ .
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أقول : إنام وقعت مقالته األوىل املتعلقة بالرتيث والتدقيق عند الكالم يف تكفري الطوائف 

التي تعمل لإلسالم ، يف نفيس ذلك املوقع .. ألهنا جاءت  منسجمة  مع وصية رسول اهلل 

هلا وذكرنا فيها يف نصحنا ألحبتنا صىل اهلل عليه وسلم يف أنصاره ، والتي طاملا دندنا حو

وإخواننا يف كل مكان .. أعني ما رواه البخاري وغريه مما أخرب به النبي صىل اهلل  عليه وسلم 

من أن الناس سيكثرون واألنصار يقلون .. قال : ) فاقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن 

ين  إىل يوم القيامة ، فال مسيئهم ( ففي هذه الوصية النبوية الرشيفة : الوصاة بأنصار الد

شك بأنه ما من عامل ساع يف نرصة هذا الدين يف أي زمان  ومكان إال وله نصيب من هذه 

 …الوصية إىل يوم الدين 

لذلك وجب عند الكالم يف هذه الطوائف أو النصح هلا أو نقدها : تذكر هذه الوصية  

ادا ومجاعات ، معروفني عندنا أهنم وإعامهلا ورعايتها حق رعايتها .. فام داموا طوائف وأفر

يف الشق املواجه ملن يشاقق اهلل ورسوله .. مصنفني لدينا يف الصف واحلد املقابل ملن حاد اهلل 

ورسوله صىل اهلل عليه وسلم .. معدودين يف العدوة املناوئة ملن عادى دين اهلل ورشعه .. 

نقبل من حمسنهم وال نبخسه إحسانه فيجب عند الكالم فيهم اعتبار تلك الوصية النبوية .. ف

أو نطمسه ، ونتجاوز عن مسيئهم فال نشمت به األعداء  أ ونقر عيون الطواغيت بشن 

الغارات عليه ، ما دامت تلك اإلساءة مل خترجه من دائرة اإلسالم .. وسبب ذلك كام بني 

.. فّقلتهم  املصطفى صلوات اهلل وسالمه عليه أن الناس سيكثرون ، وأنصار الدين يقلون

وندرهتم وغربتهم يف هذا الزمان ، وتكالب األعداء عليهم وتآمر الطواغيت  عىل دعواهتم 

وجهادهم ، ورمي الدنيا كلها جلامعتهم وعلامئهم بقوس العداوة : كل ذلك  مدعاة إىل 

التجاوز عن مسيئهم ، ألن إساءته ما دامت دون الرشك األكرب الذي يغفره اهلل تعاىل فهي 

شك مغمورة حمروقة بأنوار نرصته لدين اهلل .. وذلك كله دافع  إىل احلساسية البالغة  دون

عند الكالم أو احلكم عليهم وعىل دعواهتم وجهادهم .. فال يصار إىل تكفريهم واحلال 

 وأن بد فال وهكذا – شديد ونظر وتدقيق حتقيق بعد إال –كذلك كام قال أخونا وحبيبنا 

مرادنا ومراد الشيخ أيب قتادة يف كتابه هذا وهو اإلنكار عىل من  حبوضو عرف قد القارئ
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بادر إىل تكفري الطوائف واجلامعات التي تعمل لإلسالم ألجل ما عندها من التقصري 

واالنحرافات والبدع واألخطاء التي ال  تصل إىل حد الكفر األكرب البواح ، أو الرشك 

جيب التفريق بني وجوب الرتيث والتدقيق  الرصاح الذي ال يغفره اهلل تعاىل .. وأنه

والتحقيق يف هذا األمر اخلطري ..  وبني وجوب التحذير من البدع واملعايص التي هي بريد 

الكفر وجواز املبالغة يف  الوعيد عىل األخطاء التي قد تكون ذريعة توصل إليه . فكل ذلك 

 هباء منثورا .. مرده إىل احلرص عىل  املسلمني وجهادهم وطاقاهتم أن تصري

فيجب التفريق بني هذا الباب الذي جيوز فيه استعامل نصوص الوعيد حتى تلك الواردة  يف 

حق الكفار ولو كان املخاطبون هبا مسلمني ، وفيام هو دون الكفر األكرب املستبني ..وذلك 

.. للردع والزجر والرتهيب حرصا عىل املسلمني ونصحا جلهادهم .. وبني أحكام التكفري 

فباب الوعظ  والرتهيب غري باب إنزال حكم التكفري الذي جيب  فيه التدقيق والتأصيل 

 واالحتياط  . 

والتفريق بني ما كان من الكفر البواح ، وبني ما كان ذريعة أو بريدا إليه ، فضال عام هو دون  

لك ذف..  بذاك هذا إحلاق أو ، هبذا هذا خلط حيل فال …ذلك .. من أوجب الواجبات 

 وإباحة األقدام مزلة هنا وها …تطفيف مناف مليزان العدل الذي قامت به السموات 

 وتورعوا ، التحذير أشد ذلك من املحققون علامؤنا حذر وقد..  واألموال املعصومة الدماء

 ، جنايته نفسه عىل فإنام ، أسالفنا فيه تورع ما عىل اجلرأة أدام  ومن..  الورع أعظم فيه

ر ويقامر .. وكل من يعرفنا ويعرف كتاباتنا يعلم أن إنكارنا لتكفري تلك ميغا وبدينه

الطوائف أو اجلامعات ال يعني بحال الدفاع عن انحرافاهتا ، أو الرتقيع ألخطائها ، أو حتى 

التشجيع وحث الشباب عىل االنضواء حتت راياهتا .. فذاك يشء وهذا يشء آخر ،  

ولويات عىل املسلمني يف هذا الزمان .. إذ ما خصوصا مع تشعب الواجبات وتعدد األ

نتمناه ويؤرقنا ، وندعو ونتطلع إليه ونريب الشباب عليه ونعدهم من أجله هو جهاد رباين 

املنهج والقيادة  ، واضح الراية ،  بنّي السبيل .. وال نسمح ألنفسنا أن نحث الشباب أو 

ح اهلل علينا وهييئ لنا الفرصة ملثل نشجعهم أو ندعوهم إىل غري ذلك .. لكن وإىل أن يفت
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ذلك اجلهاد ، فال جيوز أن نقف حجر عثرة بفتاوى أو أحكام قصرية النظر ، كليلة عن 

إدراك مقاصد الرشيعة ومعرفة واقع املسلمني : فنصد عن كل قتال أو جهاد يقوم يف 

تخلله من األرض يدفع فيه الصائل عن املسلمني املستضعفني أو مقدساهتم ، بدعوى ما ي

أخطاء أو انحرافات ..فلله حكمة بالغة يف خلقه اخللق ومداركهم وتطلعاهتم عىل درجات 

.. فإن كنت يا عبد اهلل تروم جهادا ربانيا خاليا من تلك الشوائب والشبهات، وتشّح 

بنفسك أن تبذهلا إال بمثل هذا اجلهاد ، فلك هذا ، وال حيل ألحد إنكاره عليك ،  فام هي إال 

واحدة ، وليس ثم غريها لتجرب بذهلا هاهنا ،ثم هاهنا .. ثم ها هناك.. لكن حذار   نفس

أن تصّدن غريك عن جهاد جييزه بل يوجبه الرشع أحيانا : ملجرد ما فيه من هنات أو أخطاء 

 أو تشوهات ..

بل سأذهب بحديثي أبعد من ذلك فأقول : حذار أن تصّدن عن قتال ألعداء اهلل ، ولو كان 

اتلون ممن ال خالق هلم  وليسوا عىل سبيل املؤمنني.. فلقد هالني ما قرأته من كالم بعض املق

املترسعني ممن ينقصهم الوعي بالواقع ومل  يوفقوا للنظر يف مقاصد الرشيعة وما جاءت 

لتحقيقه  من مصالح وغايات ، كيف هيامجون  عموم الناس املواجهني لليهود يف هذه األيام 

هم املسجد األقىص ويثبطون أو يصدون عوام الناس عن تلكم املواجهات ، عىل إثر تدنيس

بدعوى أن أولئك املواجهني ال يمتون إىل الدين بصلة ، بل كثري منهم كفار ومل يسجدوا هلل 

 يوما سجدة ، ومنهم من يبارز اهلل باملسبة ..!!

دعاوى .. شاء أصحابه فأي فقه أعوج هذا الذي يدعو  إىل هتوين جرائم اليهود بمثل هذه ال

أم أبوا ؟؟    وإىل متى يبقى هؤالء الدعاة يغطون يف هذه السلبية والالمباالة . يف الوقت 

الذي حاز فيه قصب السبق  يف استغالل مثل هذه املواجهات ، بل وتقدم الصفوف  يف 

.؟ أوليس امليدان ؛  كل نطيحة ومرتدية من العلامنيني و الباطنيني أو غريهم من املنحرفني 

الوعي بسبيل املجرمني والنضوج يف معرفة واقع املسلمني يقتيض إن مل نشارك ؛  أن ال نقف 

يف وجه مثل هذه املواجهات ، وأن ال نقف حجر عثرة يف مثل هذه امليادين ؟؟ أو ليس هذه 

بارك املواجهات كيفام كان حال أهلها ، ما دامت تفهم يف العامل كله عىل أهنا غضبة لألقىص امل
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، وحتسب عىل أهنا انتفاضة للمقدسات : تنبئ العامل كله ، وعىل رأسهم أعداء اهلل اليهود أن 

ثمن انتهاك مقدسات املسلمني باهظ جدا ، وتثمر ولو بعد حني استبانة لسبيل املجرمني أو 

وعيا بكيد األعداء هلذا  الدين وتكالبهم عىل حرب أهله ، اليشء الذي قد يتمخض عن 

ىل الدين ..؟؟ أين الوعي بواقع املسلمني ، و معرفة تشعب الواجبات يف هذا الزمان رجعة إ

عليهم ، الذي يقتيض حكمة وروية بالغة ونظرة  ناضجة يف التعامل مع األحداث  ؟ وأين 

ولوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع  "الفقه الواسع لقوله تعاىل : 

 . "ا اسم اهلل كثريا ولينرصن اهلل من ينرصه إن اهلل لقوي عزيز وصلوات ومساجد يذكر فيه

ثم ما الدافع الذي يدفع مثل هؤالء الشباب األغرار إىل التخذيل والصد عن مثل هذه 

املواجهات واملدافعات ؟ أهو حقا النصح ألهلها ؟؟ فإن هذا متأت دون التخذيل عنها ،  

فيها مع أهنا ال ختلوا من مسلمني .. ودون ظهور والتهوين من شأهنا وشأن الدماء النازفة 

الدعاة بمظهر السلبيني يف مثل هذه امليادين ، الالمبالني بكيد اليهود وانتهاكاهتم ملقدساهتم 

واعتداءاهتم عىل املسلمني .. وإذا كان يف أولئك املواجهني كفار أو مرتدون ، فام الذي يضري 

يقتل دوهنا مرتدون حمسوبون عىل اإلسالم ، وأي املسلمني أن يغضب ملقدساهتم كفار أو 

مفسدة يف هذا ؟؟ وأي مصلحة يف صدهم وتثبيطهم عن مثل هذا القتال إال إقرار عيون 

اليهود وأذناهبم من طواغيت احلكام وأعداء هذا الدين .. أمل خيرب النبي صىل اهلل عليه وسلم  

 بأن اهلل  يؤيد هذا الدين بأقوام ال خالق هلم ..؟ 

وإذا كانت مثل هذه املواجهات ال ختلوا من مسلمني صادقني يدفعهم حب اجلهاد أو 

العاطفة اإلسالمية واحلامس والغرية عىل املحرمات أو غري ذلك ؛  فكيف جيوز التعميم يف 

األحكام والطعن يف النوايا واجلزم باخلواتيم .. خصوصا وال راية توحد مثل هذه األعامل 

 أو املواجهات ..
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أخريا ، فإن إطالق القول يف مثل هذا املقام بأن ) سبيل اهلل هو التوحيد اخلالص ،وفيه و

، إن  (1)يقاتل املؤمنون ، وكل سبيل غريه فهو سبيل الطاغوت ، وفيه يقاتل أولياء الشيطان ( 

كان كام يفهمه ويطلقه كثري من الشباب املترسع يف هذا الزمان ، حيث يعنون ) بالتوحيد 

( كامل التوحيد واإليامن الواجب بل واملستحب .. ففي هذا الفهم جتن عىل كثري  اخلالص

من املسلمني الذين حازوا أصل التوحيد واجتبوا الرشك األكرب والتنديد ، حيث جيعلوهنم 

مجيعا أولياء للشيطان ، وجيعلون قتاهلم مجيعا أفرادا ومجاعات  يف سبيل الطاغوت ، ملجرد ما 

أو انحرافات أو بدع أو أخطاء أو مداهنات ال ختدش أصل التوحيد وال عندهم من معاص 

 خترجهم من دائرة اإلسالم ..

فمثل هذه اإلطالقات  الفضفاضة الغري منضبطة جيب أن تتجنب عند الكالم يف مباحث 

الكفر واإليامن ، فقد قلت لبعض من زعم أن مصنف  كتاب ) كشف شبهات املقاتلني حتت 

صل الدين (؛  مل يرصح بكفر الطالبان متهام أخانا أيب قتادة باالفرتاء عليه  راية من أخل بأ

وتقويله ما مل يقل  :   نعم قد الحظت عدم ترصحيه بذلك عىل مدى الكتاب ، ولكنه حشد 

ما حشد من الدالئل كي يدلل عىل إخالل الطالبان بأصل الدين كام هو عنوان كتابه ؛ وهو 

الن القتال حتت رايتهم ،  وجعلهم من أولياء الشيطان وجعل  اليشء الذي أناط  به  بط

 …هو عني سبيل الطاغوت   -كام يف إطالقه يف عبارته  السابقة  -سبيلهم وسبيل أمثاهلم 

 إال ؛ والدين اإليامن أبواب يف الكالم عند واإليامن الدين بأصل اإلخالل يعني يشء فأي

  ؟؟  اإلسالم ومناقضة الكفر

اإلنصاف والعدل الذي قامت به الساموات أن حترش الطالبان وأمثاهلا ، وحترش ثم هل من  

رايتها مع راية صدام حسني أو راية عيل عبد اهلل صالح  أو راية النظام املرصي أو راية النظام 

السعودي  أو راية يارس عرفات أو نحوها من الرايات الكافرة املرتدة  كام فعل صاحب 

 (98الكتاب ..ص )

                                                        

  (1)  ) كشف شبهات املقاتلني حتت راية من أخل بأصل الدين ( .. ص 51
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ينكر بعد ذلك  عىل من نسبه إىل تكفري الطالبان ، وهو يراه يساوي بينها وبني املرتدين  ثم

املحاربني لدين اهلل جهارا هنارا ، ويلحق رايتها واملقاتلني حتتها براياهتم .. فليكن كالمنا عند 

اخلوض يف أحكام التكفري، خصوصا مع املنتسبني لإلسالم  مؤصال دقيقا منضبطا، أو 

 مل تبعاته ولنعذر املخالفني ..  فلنتح

و بدهي أن كالمنا هذا ليس ترقيعا للطواغيت أو أذناهبم ، وال تسويغا للدخول حتت 

الرايات التي يصطنعوهنا ، فام يف هؤالء كالمنا ، وال يقولنا مثل ذلك إال مفرت كذاب .. 

وحاشاه من أن يقصد  وكذا أخونا أبو قتادة فام قصد يف كتابه شيئا من هذا وقد نبه عليه ..

مثله ، كيف وهو شوكة يف حلوق الطواغيت وأذناهبم وغصة يف صدورهم .. فكم قد  

أسمعونا وأسمعوا غربنا  أثناء االعتقال ويف غرف التحقيق مسبتهم له ، وكم أظهروا لنا  

 بغضاء من أفواههم تبديه ما بعض وذلك …من حقدهم عليه وبغضهم لدعوته وكتاباته 

عليه ، وعىل كل نصري من أنصار هذه الدعوة املباركة ، وما ختفي صدورهم   دوحق وغيظ

أكرب .. وهو إن شاء اهلل قربة له عند اهلل ، ووسام فخار عىل جبينه الوضاء .. أسأل اهلل تعاىل 

وأن جيعل خري   88أن يوفقني وإياه وسائر العاملني هلذا الدين ملا حيبه سبحانه ويرضاه  

 ئه وأحسن أعاملنا خواتيمها ..أيامنا يوم لقا

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني ..

 وكتبه / أبو حممد عاصم املقديس

 هـ 5225/رجب/22 –األردن 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 رب أِعْن وَيسـِّرْ 

 

 

األمي وعىل آله وصحبه أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل النبي

 وبعد:

 

 املقاتلني شبهات كشف –فقد أرسل يل بعض اإلخوة رسالة علمية حتت عنوان 

ت قد فوجدهتا فيها، ما ورأيت فقرأهتا -الدين بأصل أخل من راية حتت  يف وأساءت قرصر

مني كتابة ، فطلب "إهنا رسالة سيئة" :باللفظ له فقلت فيها رأيي يطلب يب اتصل ثم باهبا،

ما وجدته فيها من أغالط، فأعرضت عن هذا مدة لعدم نشاطي ورغبتي يف كتب الردود ملا 

فيها من حظوظ النفس، ثم ملا جتر بعد ذلك من خصومات وحمن آن للمرء أن يريح نفسه 

منها يف هذا الوقت الذي غلبت فيه األهواء واتباع الرأي والشهوات، ثمر ملا رأيت بعضهم 

ا كأهنا فصل املقال يف باب القتال يف مناطق من العامل بني املسلمني وخصومهم، حييل إليه

وصارت حجة بل فتنة يف رصف الناس عن بعض أنواع اجلهاد الرشعي الذي حيبه اهلل تعاىل 

ويرضاه، كام أن بعض األحبة قد رغب إيل بالرد عليها إن  كان هناك رد، فنشطت هلذا 

ع ما ركبه صاحبه من أدلة عامة عىل جهة غريبة ثم صار بعد وقمت بقراءهتا مرة أخرى ومج

ذلك  إىل النتيجة الغريبة، وللرد عليها باألدلة من كتاب اهلل تعاىل ومن سنة رسوله صىل اهلل 

 ومن أقوال أهل العلم فكان هذا الكتاب. عيه وسلم
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 : وسوء الكتاب سيتبني لطالب العلم حني يقرأ هذا الرد أنه وقع من جهتني

 

 من جهة الوقائع واألحوال التي يتكلم عنها كاتب الرسالة. -

 ومن جهة األدلة الرشعية التي يقيمها.-

فهو مل يفهم األمرين، فكان الغلط مركباً، ومها سبب غلط الناس واملفتي واملجتهد 

ال من -يف األحكام، لكن قد يكون غلط الواحد منهم من إحدى طريف احلكم الرشعي 

كن هذا الكاتب اجتمع له األمران، ويقول اإلمام الشاطبي رمحه اهلل تعاىل يف مثل ول -كليهام

رصف احلكم الرشعي اىل غري مناطه من أوصاف أهل البدع، إذ هو من حتريف الكلم  هذا:

 عن مواضعه، وال يصدر من معترب اال خلفاء املعنى عليه.

 

راه االخوة يبحث يف القتال إن العنوان كام ي وحتى أقدم شيئا من هذا الرد فأقول:

حتت راية املرشكني ال غري، ألهنم هم الذين أخلوا بأصل الدين، فإذا قرأت الكتاب وتبني 

لك أن الكاتب يعني هبم حركة طالبان األفغانية، وحركة محاس الفلسطينية، وراية اإلخوان 

مية يف املسلمني والطليعة حني كان اجلهاد يف سوريا ضد نظامها، واحلركة اإلسال

كردستان،حينها تعلم ظلم هذا الكاتب وجهله وغلوه يف تكفري هذه الطوائف وإخراجها 

 عن أصل الدين وهو اإلسالم.

وأن احلديث هو عن  ولذلك فليبق االخوة عىل ذكر هذا خالل قراءهتم هلذا الكتاب،

نَة، تكفري هذه الطوائف وليس يف بيان بدعتها أو انحرافها أو أخطائها أو خروجها ع ن السُّ

أو خروجها عن بعض اهلدي  فيظن من قرص نظره أننا ال نقول بانحراف هذه الطوائف،

النربوي، بل يعلم كل من عرفني أينِّ بفضل اهلل تعاىل من أبرص الناس بأخطاء هذه التنظيامت 

والتنبيه عىل انحرافاهتا وأخطائها، لكنني أعتقد انحراف وضالل من اعتقد أن هذه 

هي طوائف كفر ورشك أخلت بأصل الدين، فإن هذا من الظلم املبني وامليل عن الطوائف 
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سنة سبيل املؤمنني، وقائل هذا القول هو من أهل الغلو واالنحراف كصاحب هذا الكتاب، 

 وأنه أتى بالطامة العظيمة واملوبقة التي ترديه يف محأة التكفري البدعي املذموم.

ى العمومات التي حيتج هبا عىل التكفري من آيات وأما جهله باألدلة الرشعية، فسرت

وكيف محلها عىل غري الوجه الذي هي معروفة عليه عند أهل  وأحاديث وأقوال أهل العلم،

نة واجلامعة، فإنه قام بتجميع هذه العمومات عىل الوجه الذي أراده هو وليس عىل  السُّ

ني املعروف، فخرج هبذا اخللق املشيرأ الذي ال يرضاه من شمر شيئاً من كالم أهل  الوجه السُّ

 العلم يف هذا الباب اخلطري.

وحتى يكون قارىء هذا الكتاب عىل بصرية من حايل مع صاحب الكتاب فإين ال أعرفه ال 

وال أعرف إال الكتاب الذي وصلني، فتعاملت مع الكالم فقط دون  باسمه وال بوصفه،

ن ال أعرف من كتبه )جاءين من أخربين باسم ألنني وإىل اآل النظر ولو حلظة إىل متكلمه،

كاتبه احلقيقي بعد كتابتي هلذه األوراق لكني إىل اآلن لست متأكدا مما أُخربت به(، فعسى 

أن يكون هذا قاطعاً ألصحاب النفوس العجيبة من أن يلقوا باملوانع الظنية التي تعيق الناس 

 من حصول الفائدة من تنبيهايت هذه.

ن صاحب الكتاب )كشف شبهات..( إن وصلته هذه الورقات، ومن أي كام إين أرجو م

قاريء هلا أن ال يتعامل معها اال بام أمر اهلل تعاىل، وذلك بقبول النصح، وانزاله عىل املعنى 

احلسن، وتدبره ألصابة الوجه الصحيح منه، فام من كتاب اال راد ومردود عليه، اذ أبى اهلل 

الكتاب املذكور تكلم كالما خطريا يف دين اهلل تعاىل، وكفر  أن يتم اال كتابه، ولوال أن

طوائف من املسلمني ظلام وعدوانا ما اهتممت به وال نشطت للرد عليه، إذ الكتب البرشية 

ال ختلو من أخطاء، لكن فرق بني تلك األخطاء التي ال ترض كثريا وبني خطأ هذا 

نه، وصدق اإلمام ابن حجر رمحه اهلل الكتاب،فهو شنيع يف بابه، وصاحبه تكلم يف غري ف

 تعاىل حني قال: من تكلم يف غري فنه أتى بمثل هذه العجائب. 
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وقد حاولت جهدي أن أقلل من كالمي يف هذه الورقات، وأكثر من النقل عن 

األئمة حتى حيصل الثقة من املعنى املراد بثه، ولكون هذه القضايا قد فرغ منها األئمة، فليس 

تباع غرزهم ففيه النجاة بحمد اهلل تعاىل، وقول السلف لنا أصوب من كالمنا علينا إال ا

ألنفسنا، وما كان يومئذ دينا فهو دين اهلل تعاىل  يف كل وقت، وما مل يكن دينا عندهم فال 

يمكن أن يكون دينا ملن بعدهم، وفضلهم يف معرفة دين اهلل ويف فهمه ال يدانيه فهم وال 

ة أحدهم ثم رأينا ما عليه املتأخرون من علم وعمل ألدركنا أن بلوغ معرفة، ولو قرأنا سري

الشم الروايس يف علوها اهون من أدراك علمهم ودينهم، فال يغرك جعجعة البعض بأن 

متاخرا استدرك عىل جمموع األوائل يف علمهم وفقههم، فواهلل ليست هي إال الدعاوي 

رية السلف، ومل يتضلع من كتبهم وفقههم، الفجة الفارغة، وال يقوهلا إال من ال يعرف س

 وإنام هو طيلة وقته مع ما كتبه املتاخرون، ال يرى سواها وال يعرف غريها.

إن وجدوا ما يستدرك عىل  -إال من رحم اهلل-واملتأخرون حني يكتبون يف أغلبهم 

له، املتقدم أبرزوه وصاحوا باسمه ،وإن أخذوا منه شيئا سرتوا مصدره ، وسكتوا عن قائ

يف مظهر املوافقة له بعد جهوده الذاتية كام يزعم يف  -مدلسا-وإن أظهره فإنام يظهره 

وهذا الذي  هديت اليه وجدته من قول فالن من "اكتشاف األمر بنفسه، فتجده يقول: 

فريى هذا  -جلهله-، وهو يف احلقيقة متطفل عليهم سارق منهم، فيأيت التابع له "السلف

الكبار يف أخطائهم، وإذا أصاب فإنام هو استقالل بنفسه، فرياه من  املتأخر يستدرك عىل

القوم الذين فاتوا من قبلهم، وأعجزوا من بعدهم! فيا هلل كم ظلمنا السلف وكم صغرناهم 

يف أعني الناس، حتى صار أمثال الشافعي ومالك يرد عليهم ممن ال يعرف يف دين اهلل حتى 

العلم وانتشار القلم كام أنبأ بذلك رسول اهلل صىل اهلل  احلوايش، لكنه واهلل هذا هو ذهاب

عليه وسلم، واحلقيقة أهيا األحبة أننا اكتشفنا أن املتأخرين مل يصلوا بعد اىل فهم مصطلحات 

 املتقدمني، فكيف يصلوا لعلومهم أو أن يتجاوزوها.
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قابل وأنا أنبؤك عن أحد الشم الروايس يف دين اهلل تعاىل ماذا قال عن نفسه م

 املتقدمني:

يقول: من أراد أن يعرف مقدار جهله  -عرفه من عرفه وجهله من جهله-اإلمام الدارقطني 

 فليقرأ كتاب القسامة ملحمد بن نرص املروزي .

 هكذا يعرف األوائل فضل من سبقهم .

وهذا اإلمام أبو عمرو بن العالء يقول: ما نحن فيمن مىض إال كبقل صغري يف أصول نخل 

 طوال.

 رحم اهلل سلفنا ، وجزاهم عن دين اهلل خري اجلزاء، وأصلح اهلل أمة مل تعرف فضلهم.

ثم إين ملت أن أجعل هذه الورقات )مع صغرها(  أصوال ألخواين يف فهمهم ملا يقع منهم 

ومعهم من قضايا ونوازل، ومن شق عليه فهم كالم األئمة فليس له أن يتكلم يف أعظم 

يه أن يتقي اهلل يف نفسه ويف أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم، األحداث والنوازل، بل عل

وليتذكر األخوة أن أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم فيها من البالء ما اهلل به عليم، فال ينبغي 

لنا أن نزيدها بالء عىل بالء، وأن نتعامل معها بالقسوة والشدة ،بل نرفق هبا ما كان للرفق 

 متسعا.

خواين أننا نعيش يف عصور متأخرة متباعدة يف الزمن والعمل كذلك أنبه نفيس وإ 

عن جمتمع الصحابة ريض اهلل عنهم وجمتمع خري القرون فال نحمل الناس عىل الشدة، اذ كام 

 كان يقول بعض الصاحلني: احلق مر فال تزده مرارة باسلوبك . 
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يس القصد هو وقد حاولت جهدي أن أكون ناصحا مذكرا، ال مقرعا وخمطئا، ول

بيان ضالل أحد، أو التنبيه عىل فساد مجاعة من الناس أو فرقة من الفرق، وإنام هو النصح 

 والتذكري.

أرجو من اهلل تعاىل أن أكون قد أصبت ووفقت، وأستغفر اهلل تعاىل مما ند وأخطأ به القلم،  

 واعتذر لكل من أسأت له من غري قصد وارادة.

 

 

 

 لدارين.واهلل املوفق إىل خري ا
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 حول منهج املعاجلة

 

 هناك طريقتان للرد يف كتب األئمة:

 

أوالمها: أن تتعقب الكتاب فقرة فقرة، وتعاجله مجلة مجلة، وكلمة كلمة منفردة عن 

بقيتها دون النظر إىل منهجية الكتاب التي صاغته إال ملاما، وهذه الطريقة هي األشهر 

لردود واملناقشة عند األئمة كام ترى ذلك يف كتب ردود املتقدمني واألكثر انتشارا يف كتب ا

،وهذا بني ملن قرأ كتاب منهاج السنة  البن تيمية مثال وكتبه األخرى كالرد عىل البكري 

والرد عىل اإلخنائي، أو قرأ الصارم املنكي يف الرد عىل السبكي البن عبد اهلادي، وكتب 

 أئمة الدعوة النجدية وغريهم .

 

انيهام: معاجلة منهجية الكتاب، والرد عىل أصوله التي بني عليها، وهذه الطريقة ث

 وإن كانت األقل انتشارا إال أين رست فيها ألسباب أمهها: 

 

اعتمد عىل أصول صحيحة من الكتاب والسنة  "كشف شبهات املقاتلني.."إن كاتب 

نزهلا عىل وقائع دون مراعاة بني وأقوال أهل العلم، لكن خطأه أنه محلها عىل غري حمملها، وأ

الواقع اخلاص واللفظ العام، فسريى القارئ مثال موضوع القبور كيف عمم األحكام عىل 

القضايا املختلفة واملتباينة، فهل يرد عليه بقولنا: إن بناء القباب حالل وليس حراما؟ أم 

، بل  هي معصية من ببيان مرتبة بناء القباب عىل القبور، وأهنا ليست من الكفر األكرب

 الكبائر وحسب.

 وقل كذلك مثل هذا يف موضوع الديمقراطية والديمقراطيني.
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فكان معاجلة األصول املنهجية التي اعتمد عليها الكتاب هو األسلم عندي ألنه حيقق 

 مقصد الرد إن شاء اهلل كام يتبني من التايل:

 

ة أخطاء املفتني والكاتبني هي يف لقد عشت مع الدعوة أكثر من عرشين عاما، ورأيت أن عل

طريقة معاجلة النص الرشعي وليس اجلهل )والذي هو ضد املعرفة( بالنص الرشعي، وملا 

وقعت الفتنة بني أهل الرأي وأهل احلديث يف القرون األوىل من عهود اإلسالم، وكان 

اإلمام  البحث يدور حول الفروع، وكانت املناظرات بني أهل االسالم ال تعدوها، أدرك

أن املشكلة ليست يف معرفة هذه  -ريض اهلل عنه ورمحه اهلل تعاىل-حممد بن ادريس الشافعي 

الفئة للحديث وغيابه عند الفئة األخرى، لكن املشكلة هي يف األصول املنهجية لتفسري 

ني كالم اهلل تعاىل وكالم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فألف ملعاجلة هذه املشكلة القائمة ب

، وفصل فيه طريقة معاجلة النص الرشعي, وكذلك  ذكر ما "الرسالة"الفئتني كتابه املمتع

 يصلح من أدلة وما ال يصلح، واملشكلة اىل يومنا هذا ما زالت يف األصول قائمة.

وأصول الفقه التي ضيعت هي التي قال عنها ابن خلدون: من أعظم العلوم الرشعية، 

 ( 214ة. ) املقدمةوأكثرها فائد وأجلها قدرا،

وقد خرب كل من عانى الفتوى والنظر إىل املختلفني اليوم أن ضعف الناس يف أصول الفقه 

وقواعد أهل العلم وأصوهلم يف الفتوى سمة بارزة، وهي علة العلل اليوم، وهذا الضعف 

سببه أن أصول الفقه حتتاج اىل معاناة ودربة وملكة، والنفوس ألفت اخلمول والدعة، 

لت اىل أعامل الكتبة والنقلة كام يقوم هبا اليوم الكثري من  الزاعمني للتحقيق وما

وهؤالء ملؤوا السهل  "واآلخذين من ها هنا ومن ها هنا ثم يقول ألفته أنا"والتأليف

والواد، وازداد رشهم حني يأنف الواحد منهم أن ينسب القول والفكرة لصاحبها، بل يزعم 

وهو يف احلقيقة سارق لص، لكنه متبجح صاحب دعوى عريضة،  أنه ابن بكارهتا وعذريتها

 فال خيجل من اهلل وال من الناس.
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 أعود اىل ضعف الناس يف أصول، فأقول : 

ملا كانت أصول الفقه ملكة ودربة حتتاج اىل طول مراس ومعاناة فقد أعرضت ومالت 

المي، وقوهلم صحيح النفوس عنه، بل صار بعضهم اىل القدح والطعن فيه بحجة أنه علم ك

من وجه لكن هذا ال يعفيهم من املسؤولية يف تعلمه وفقهه، بل هو يف احلقيقة يزيد من 

املسؤولية عىل أهل العلم وطلبته كذلك )إن كانوا كذلك(، فإن اختالط هذا العلم بعلم 

لم الكالم أمر ال يمنع من حترير فوائده ومعرفة مباحثه ،ومن جهله فليس له أن يعدوه ويتك

 يف دين اهلل بدون اإلحاطة له، وبام يلزمه يف الفتوى والرتجيح واالجتهاد يف دين اهلل تعاىل.

وحني يتكلم أهل العلم عن أمهية أصول الفقه ، فإهنم ال يعنون ما صار اليه يف كتب 

املعارصين من الكالم عىل مصطلحات علم أصول الفقه، ففرق بني ادراك العلم وبني 

، إذ معرفة املصطلحات هي أول الطريق، ويتعلمها صغار الطلبة، وهي معرفة مصطلحاته

أشبه بمعرفة املبضع وأدوات اجلراحة عند الطبيب، و معرفة هذه ال جتعله طبيبا، وهكذا 

معرفة معنى مصطلحات علم أصول الفقه، فإهنا هي كمعرفة مصطلحات أصول احلديث، 

 فهل معرفتها جتعل املرء حديثيا ؟

 ل به طالب علم.هذا ال يقو

 وههنا عندي قصتان:

 

أوالمها : شيخ من شيوخ الفتوى املشهورين بني الناس، ويفزع الناس إليه يف 

النوازل واألحداث اجلسام، ومع ذلك يعرتف يف رشيط له أنه مل يقرأ يف أصول الفقه إال 

يقابل  للشنقيطي رمحه اهلل، ويقول مفتخرا وجاعال أصول الفقه ما "مذكرة أصول الفقه"

أنا ما قرأت يف أصول الفقه اال مذكرة الشنقيطي رمحه اهلل ، عىل كل الذي "الكتاب والسنة: 

 ."أنصح به أن هذه األصول نفسها ما  يعارض هبا الكتاب والسنة

ظن أن أصول الفقه أدلة للحكم وليست قواعد لفهم  -غفر اهلل له-وكام ترون فإن الشيخ 

 النص . أدلة احلكم، حيث جعلها تقابل
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ثانيهام: كنت مع بعضهم يف نقاش حول مسألة تتعلق يف داللة لفظ رشعي، فقدمت 

مقدمة عىل داللة األلفاظ، وما هي استعامالت األئمة هلا، من أجل أن أبني له أن األلفاظ 

من حمتواه ، "وهو اخلالفة "ليس جمردة عن املعاين، فقد كان يريد أن جيرد لفظا رشعيا 

سم فقط عىل معنى هزيل، وفجأة قال املخالف: وهل الذي تقوله دليل يف دين وجيعله جمرد ا

 اهلل تعاىل ؟

 فعلمت أنه ال يعرف أصول العلوم ، وإال ملا قال هذا القول . 

 فالعلة هي هي ما زالت قائمة، منذ القديم واىل يومنا هذا.

 ماهي  علة اإلنحراف عند اخلوارج وسبب فسادهم؟ 

 رجئة؟ماهي العلة يف امل

 ماهي العلة يف الفتاوى املتسيبة؟

 ماهي العلة يف الفقه املنحرف؟

 لو فقهت لعلمت أهنا كلها تعود إىل األصول املنهجية عند كل فرقة وطائفة.

ويف عرصنا هذا نعيش نفس املوضوع، ويعاين الناس نفس القضية األوىل، ولفهم هذا إليك 

 )كشف شبهات ..(: القضية يف واقعها املعارص مع مثل صاحب كتاب

منذ مدة صار حديث واسع عن التوحيد، وحكم اهلل تعاىل يف الطوائف احلاكمة، وحكم 

الناس حتتهم، وفصل بعض أهل العلم يف هذه األحكام، وكثرت اخلصومات يف هذه 

األبواب بني املختلفني، قد وجد إخوة أحبة من الشباب هداهم اهلل تعاىل إىل معرفة التوحيد 

من توحيد الوالء والرباء، وتوحيد العبادة يف النسك، وتوحيد العبادة يف احلكم وأركانه، 

والترشيع، وهداهم اهلل تعاىل إىل الرباءة من الطواغيت، فكفروا بام يعبد من دون اهلل تعاىل، 

وهذا كله من نعم اهلل تعاىل، لكنهم وقعوا يف حمظور يتعلق بأحكامهم عىل الوقائع والنوازل، 

ظور ليس يف غياب نصوص رشعية عنهم، ولكن يف منهجهم يف احلكم عىل هذا املح

 األحداث والوقائع.
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أن معرفة التوحيد كافية للفتوى يف كل نازلة  -هداين اهلل وإياهم-ظن هؤالء الشباب 

وواقعة، فقد فهموا أن الوالء هلل إيامن، والوالء للكفار كفر، فام من عمل فيه والء هلل 

و إيامن، وما من عمل فيه والء للكفار إال وهو كفر، وهي قاعدة صحيحة وللمؤمنني إال وه

 وال شك فيها ،وال ينازع فيها اال حمجوج بالكتاب والسنة.

والفتوى ال تكفيها القاعدة العامة، والكالم يف النوازل ال يصلح مع العمومات، يقول 

علام، يكون عند الرجل  سحنون بن سعيد رمحه اهلل تعاىل: أجرأ الناس عىل الفتوى أقلهم

 الباب الواحد من العلم فيظن أن احلق كله فيه.

لكن جلهلهم بكتب الفقه، وعدم قراءهتم فيها ،وقلة اطالعهم عليها، إذ جل قراءهتم لكتب 

التوحيد فقط كفتح املجيد لعبد الرمحن آل الشيخ وكتاب االيامن البن تيمية وما ألف بعد 

اجلامع يف طلب العلم الرشيف لعبد القادر بن عبد العزيز ذلك من كتب املتاخرين ككتاب 

وإن قالوا بألسنتهم أن اإليامن يزيد -ومثلها، فاهنم مل يروا اإليامن إال مرتبة واحدة يف احلكم 

-وإن قالوا بألسنتهم أن الكفر مراتب متعددة-، وأن الكفر مرتبة واحدة يف احلكم -وينقص

اهلل سموه كفرا ،ثم حكموا عىل فاعله بالردة والكفر،  ، فحيث رأوا عمال من الوالء لغري

دون النظر ملرتبة هذا العمل يف دين اهلل تعاىل، وكتب التوحيد التي تتكلم عن الوالء والرباء 

 ال تفصل يف هذا، ألن التفصيل مكانه يف كتب الفقهاء.

 وقل مثل ذلك يف توحيد النسك، وكذلك توحيد احلكم والترشيع.

خطأ هؤالء الشباب، فهم يتعاملون مع القواعد دون النظر  للحكم اخلاص يف هذه هي علة 

 املسألة، ويعممون األحكام هبذه الطريقة .

هذا طرف يقابل الطرف املتحلل اآلخر الذي يتعامل مع القواعد الفقهية ويفتي هبا دون 

سائل الرشعية، النظر للحكم اخلاص يف املسألة اخلاصة، وجيعلون القواعد الفقهية أدلة للم

وبالتايل هؤالء يتعاملون مع قضايا التوحيد الذي يضاد االسالم من كل وجه بأحكام 

 االسالم اخلمسة.

 طرف يرى أن مجيع األعامل تدخل يف أمرين اثنني غائيني ال وسطية فيها: توحيد أو كفر.
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  وال توحيد.وطرف يرى أن مجيع األعامل تدخل يف جمال الوسط الذي ال غائية فيه فال تكفري

 هذه هي احلال بني طائفتي االفراط والتفريط.

 قال عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه: أال أنبئكم بالفقيه كل الفقيه؟

 قالوا:  بىل.

اهلل، وال  قال:  من مل يقنط الناس من رمحة اهلل، ومل يؤيسهم من روح اهلل، ومل يؤمنهم من مكر

م ليس فيه  ال خري يف عبادة ليس فيها تفقه، والت عليدع القرآن رغبة عنه إىل ما سواه. أال

ح(تفهم، وال قراءة ليس فيها تدبر )ابطال احليل البن بطة، وروي مرفوعا وال يص  

 

د من معرفة ولذلك كنت أقول لإلخوة الشباب: إن الفتوى ال تكفيها القاعدة العامة، بل الب

لة واحلادثة، بل البد للفتوى يف الناز اجلزئيات، فمعرفتك بحقيقة اإليامن والكفر ال تكفيك

 من معرفة ما كتبه األئمة من مسائل يف كتب الفقه التي متثل اجلزئيات.

ا، وعن الدعاء يف كتب التوحيد كالم عن القبور، وعن عبادهتا، وعن بنائها، وعن التربك هب

فر، كعندها، وعن شد الرحال إليها، فبعضها يدخل يف التوحيد والذي ضده الرشك وال

ل يف وبعضها يدخل يف التوحيد ألن ضدها وسيلة إىل الرشك والكفر، وبعضها يدخ

ضدها التوحيد ألن ضدها سمة من سامت الرشك والكفر، وبعضها يدخل يف التوحيد ف

 يعرف إال ال -وكذا غري الشاب لكنه مبتدئ -يثبت حكم احلرمة له، لكن الشاب املبتدئ

 طرفني وال وسط بينهام.

لتوحيد كالم عن احلكم بغري ما أنزل اهلل، ولكن:يف كتب ا  

تصام( .البدعة حكم بغري ما أنزل اهلل، )كام قال االمام الشاطبي  رمحه اهلل تعاىل يف االع -  -

ه اهلل املعصية مطلقا حكم بغري ما أنزل اهلل، )ألن العمل حكم كام قال اإلمام ابن حزم رمح

كمه دخوال جزئيا، وهذا ما مل يفهمه ، لكن يدخل يف ح"4/242 "تعاليفي الفصل 

هم  ومن مل حيكم بام أنزل اهلل فأولئك"اخلوارج وال املرجئة ففرسوا قوله تعاىل:  

بأحد شقيها دون اآلخر("الكافرون  
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 فكيف نفرق بني حكم وحكم مع دخوهلام مجيعا يف احلكم بغري ما أنزل اهلل؟

وى وال احلكم يف النوازل.هذا ال يفهمه املبتدئ، وبالتايل ال جيوز له الفت  

أوفق. من أجل هذا رأيت أن أناقش الكتاب يف منهجيته، وأرجو من اهلل تعاىل أن أصيب و

أن أنبه  ثم إنه ليس من قصدي اثبات جهل أحد، وال كشف سرت اهلل عىل أحد، ولكن أردت

شف ك"عىل قضايا ألمهيتها لرجال اهلدى وشباب اإلسالم يف هذه األيام، وهذا الكتاب 

بيان  نموذج للتنبيه عىل هذه القضايا، وهي عندي مهمة جدا، وبياهنا يعادل "شبهات...

التيسري ورفع  ضالل املتحللني من املشايخ والفقهاء الذي فتحوا باب املعصية حتت دعوى

د ، فكذلك احلرج، فالتشدد والتحلل كالمها ضالل منهي عنه، وكام أن التشدد يتقنه كل أح

خيص يتقنه كل أحد.التسهيل والرت  

 والرد، ألصيلا:  ثم ان تعقب الكتاب كلمة كلمة يضخم الكتاب فيصبح الكتاب كتابني 

 هد،اجل القاريء عىل توفر الكتاب ومنهج أصول عىل الكتاب قرص الن أريده، ال ما وهذا

.طريقة بأيرس اخللل موطن وتعرفه  

ب كاتبه وقارئه.أسأل اهلل تعاىل القبول والسداد، وأن ينفع هبذا الكتا    

 

 

 آمني آمني
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 مقدمتان علميتان

 

 ( :5/228قال الشاطبي رمحه اهلل تعاىل يف االعتصام ) 

 إال أن أهل البدع مل يبلغوا مبلغ الناظرين يف األدلة  بإطالق: 

 إما لعدم الرسوخ يف معرفة كالم العرب والعلم بمقاصدها. -

 ألصول التي من جهتها تستنبط األحكام الرشعية.وإما لعدم الرسوخ يف العلم بقواعد ا-

 وإما لعدم األمرين مجيعاً. -

يقول أبو قتادة الفقري :ولغلط أكثر أهل البدع واملجتهدين فيهام، ولقيمة هذين 

 األمرين:

 أمهية معرفة معنى الدليل ومرتبته.-5

 أمهية معرفة مراتب األلفاظ.-2

 دمتني.فقد قدمت يف بياهنام شيئا يسريا يف مق 

وقبل الكالم عىل املقدمتني فال بد من التنبيه اىل أمهية أدوات العلم، فالعلم من 

الكتاب والسنة ال يصلح من غري أدواته، فإن حال اجلاهل هبذه األدوات مع الكتاب والسنة 

كحال املتطبب اجلاهل الذي يعالج الناس بأدوية صحيحة لكنه ال يضعها موضعها ، 

األدوات واجبا، وهؤالء أصحاب رسول اهلل تعاىل نقل عنهم هذا ،ونبه ولذلك كان العلم ب

أهل العلم اىل رضورته، قال أبو اسامعيل اهلروي يف ذم علم الكالم: ورأيت منهم )أهل 

البدع( قوما جيتهدون يف قراءة القرآن، وحتفظ حروفه، واإلكثار من ختمه، ثم اعتقاد فيه ما 

 رج ..قد بيناه، اجتهاد روغان كاخلوا

ثم روى باسناده عن حذيفة  ريض اهلل عنه قال : إنا آمنا ومل نقرأ القرآن وسيجيء أقوام 

 يقرؤون القرآن ال يؤمنون.

 (.5211ثم قال : قال ابن عمر ريض اهلل عنهام: كنا نؤتى اإليامن قبل القرآن) حديث رقم / 
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وكان الرجل من خيار  وروى عن ابن عمر ريض اهلل عنها قوله: إنا كنا صدور هذه األمة،

أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وصاحليهم ما يقيم اال سورة من القرآن أو ما أشبه 

ذلك، وكان القرآن ثقل عليهم، ورزقوا علام به معمال، وإن آخر هذه األمة خيفف عليهم 

 (.5211القرآن حتى يقرأه الصبي والعجمي ال يعلمون منه شيئا  )حديث رقم/ 

 اىل املقدمتني:واآلن 

 

 املقدمة األوىل:

 بيان معنى الدليل ومرتبته:

كثر طلب الشباب املتدين للدليل يف املسائل الرشعية ، وهذه ظاهرة صحية طيبة وعظيمة، 

ألهنا تنبىء عن وجود نفسية علمية ترتفع عن التقليد املذموم ، وما من شك أن كل عاقل 

 خيطىء بعض املبتدئني يف هذه املسألة من جهتني:  ولكنيدعو إىل عدم قبول قول إال بدليله، 

عدم معرفتهم بمراتب األدلة، وكيفية دخول احلادثة يف الدليل، فإهنم لعدم  -األوىل:

 "الفقيه واملتفقه"معرفتهم بعلم األصول وهو داٌء قديم كام نبه عليه اخلطيب البغدادي يف 

احلديث، والرامهرمزي يف  ويف رشف أصحاب احلديث، وابن قتيبة يف مقدمة خمتلف

معامل "املحدث الفاصل بني الراوي والواعي، وكذلك أبو سليامن اخلطايب يف 

نن ( وابن اجلوزي وغريهم، وقال ابن املديني: التفقه يف معاين احلديث نصف 5/11)"السُّ

( فإن هؤالء الشباب يظنون 2/255العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم )اجلامع للخطيب

 سائل هي عىل درجة واحدة يف بيان احلكم الرشعي هلا، وملعرفة خطئهم أن كل امل

 فالبد من معرفة جنس األدلة، وكذلك مراتب األدلة.

 معنى الدليل:

الدليل يطلق يف اللغة عىل ما يستدل به، فهو بمعنى املرشد عن اليشء، والكاشف له، كام 

 يطلق عىل الدال نفسه الذي نصب الدليل.

 : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه اىل املطلوب اخلربي.ويف اإلصطالح 
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 يقول ابن تيمية يف أمهية علم األصول ومعرفة االدلة: 

 …والعلم شيئان إما نقٌل مصدق، وإما بحٌث حمقق، ما سوى ذلك فهذيان مرسوق"

 ويقول:فال يتحقق جنس األدلة حتى يميز بني ما يدل وما ال يدل. 

 قدم الراجح عىل املرجوح إذا تعارض الدليالن. وال مراتب األدلة حتى ي

 …وهلذا كان أصول الفقه مقصوده :معرفة األدلة الرشعية، جنس الدليل ومرتبة الدليل

وقد قيل إنام يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب، وهذا 

ال سيام إذا  -ألبدان يفسد األديان ، وهذا يفسد البلدان ، وهذا يفسد اللسان ، وهذا يفسد ا

خاض هذا يف مسألة مل يسبق إليها عامل ،وال معه فيها نقٌل عن أحد ،وال هي من مسائل 

 عىل الرد أو الكربى اإلستغاثة.  ) "الخ…النزاع بني العلامء فيختار أحد القولني

 ( . 828 -5/829البكري

 

 -هدين :ويقول رمحه اهلل يف بيان ما حيتاجه العامل واملناظر من املجت

 له وحصل غريه، من أو وسلم عليه اهلل صىل الرسول من بسامعه اختص بنص تارة…"

 من يعلمون فإهنم احلديث، لعلامء يكون ما كثريٌ  وهذا النقل، يف كثرية ألسباب العلم بذلك

 من دع بكذهبا، جيزم أو هبا يكذب قد وغريهم جداً، كثرية بأشياء منها ويقطعون النصوص

 فيها. كيش أو جيهلها

وتارة بفهم النصوص ومعرفة داللتها، فام أكثر ما جيهل معنى النص أو يشك فيه، أو يفهم 

، أو يعجز ذهنه عن دركه، ويكون اآلخر قد فهم من ذلك -أو يذهل عنه-منه نقيض 

 وعلم من ما يقطع به. -النص

 وتارة بإمجاع علمه من إمجاعات الصحابة وغريها. 

  -طعي:ثم بعد ذلك تارة بقياس ق

كام يف القياس)أي القطعي( الذي هو يف معنى األصل -فإن القياس نوعان: قطعي وظني 

 قطعاً، بحيث ال يكون بينهام فرق تأيت به الرشيعة، أو يكون أوىل باحلكم منه قطعاً. 
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بأن يعرف ثبوت   -وتارة بتحقيق املناط )أي الظني(، وهذا يعود إىل عود فهم معنى النص

 -وغريه يشك يف ذلك كام يقطع الرجل يف القصاص- شك فيه يف املعني املناط الذي ال

وغريه يشك فيه أو يعتقد خالفه -وإبدال املتلفات بأن هذا أقرب إىل املثل والعدل من كذا 

 (.88-5/89وأمثال ذلك. )االستغاثة 

 

 هذا كالمه يف بيان جنس األدلة. 

 

 وأما مراتب األدلة مجلة عند البحث فهي: 

 تذكر لالعتامد. أمورٌ "

 وأمور تذكر لالعتضاد. 

 ."وأمور تذكر ألهنا مل يعلم أهنا من نوع الفساد 

 ( .5/291)الصفدية البن تيمية

 

 -املقدمة الثانية:

 

 مراتب األلفاظ الرشعية  ودخوهلا يف مراتب األحكام .

)فتح "ال يلزم االشرتاك يف األسامء االشرتاك يف املعنى"يقول ابن حجر رمحه اهلل: 

 (.4/281الباري، رشح حديث املعدن جبار ص

يقول أبو قتادة : تأمل هذا كثري فستحتاجه يف أغلب مسائل العلم، وأمهية هذه 

 الكلامت ال يقدرها اال من مارس العلم وعاناه.

وليعلم من قرأ كتابنا هذا أن منفعة هذه الكتب "ويقول ابن حزم رمحه اهلل تعاىل: 

بل يف كل علم، فمنفعتها يف كتاب اهلل تعاىل وحديث نبيه صىل اهلل  ليست يف علم واحد فقط،

عليه وسلم ويف الفتيا يف احلالل واحلرام والواجب واملباح من أعظم منفعة، ومجلة ذلك يف 
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فهم األسامء التي نص اهلل تعاىل ورسوله صىل اهلل عليه وسلم عليها، وما حتتوي عليه من 

ام وما خيرج عنها من املسميات، وانقسامها حتت األحكام عىل املعاين التي تقع عليها األحك

حسب ذلك، واأللفاظ التي ختتلف عبارهتا وتتفق معانيها، وليعلم العاملون أن من مل يفهم 

هذا القدر فقد بعد عن الفهم عن ربه تعاىل وعن النبي صىل اهلل عليه وسلم، ومل جيز له أن 

وبناء بعضه عىل بعض، وتقديم املقدمات، وانتاج  يفتي بني اثنني جلهله بحدود الكالم،

النتائج التي يقوم هبا الربهان وتصدق أبدا، ويميزها من املقدمات التي تصدق مرة وتكذب 

 (. 582)رسائل ابن حزم، تقريب حد املنطق ص "أخرى وال ينبغي أن يتعبد هبا

ته كالدرر، ففيها يقول الفقري أبو قتادة : هذه كلامت رجل عانى يف هذا الباب فكلام

الفهم عن اهلل، والفهم عىل رسوله صىل اهلل عليه وسلم، وفيها معرفة علل الناس يف أبواب 

 العلم .

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ خياطب بعض أهل الغلو يف 

 (:5/211(، وهي كذلك يف الدرر السنية )4/2جمموعة الرسائل واملسائل النجدية )

ت سنة أربع وستني رجلني من أشباهكم املارقني باإلحساء قد اعتزال وقد رأي

اجلمعة واجلامعة، وكفررا من يف تلك البالد من املسلمني، وحجتهم من جنس حجتكم 

 يقولون: 

أهل اإلحساء جيالسون ابن فريوز، وخيالطونه هو وأمثاله ممن مل يكفر بالطاغوت، ومل "

 شيخ/حممد ومل يقبلها وعاداها. يرصح بتكفري جده الذي رد دعوة ال

 ."ومل يرصح بكفره فهو كافٌر باهلل، مل يكفر بالطاغوت ومن جالسه فهو مثله"قاال: 

)يقول أبو قتادة : ما أشبه اليوم بالبارحة، وصدق السلف حني قالوا: الناس 

 كأرساب القطا يتبع بعضهم بعضا، فانتبه لدينك حفظك اهلل ورعاك.(

ملقدمتني الكاذبتني الضالتني ما يرتتب عىل الردة الرصحية من ورتبوا عىل هاتني ا

الم، فرفع إيل أمرهم وأحرضهتم وهددهتم ، وأغلظت هلم  األحكام، حتى تركوا رد السر

 القول.
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فزعموا أوالً : أهنم عىل عقيدة الشيخ /حممد بن عبد الوهاب، وأن رسائله عندهم، 

ين يف املجلس وأخربهتم برباءة الشيخ فكشفت هلم شبهتهم، وأدحضت ضاللتهم بام حرض

 -من هذا املعتقد واملذهب:

وإنه ال يكفر إال بام أمجع املسلمون عىل تكفري فاعله من الرشك األكرب، والكفر بآيات اهلل 

ورسله، أو بيشء منها بعد قيام احلجة وبلوغها املعترب، كتكفري من عبد الصاحلني ودعاهم 

  يستحقه عىل خلقه من العبادات واأللوهية.مع اهلل، وجعلهم أنداداً فيام

 ..…وهذا جممع عليه عند أهل العلم واإليامن 

وقد أظهر الفارسيان املذكوران التوبة والندم، وزعام أن احلق ظهر هلام ثم حلقا بالساحل، 

 وعادا إىل تلك املقالة وبلغنا عنهم تكفري أئمة املسلمني، بمكاتبة امللوك املرصيني .

من خالط من كاتبهم من مشايخ املسلمني، ونعوذ باهلل من الضالل بعد اهلدى  بل كفروا

 واحلور بعد الكور.

)يقول أبو قتادة :كان أئمة الدعوة النجدية يف الدولة الثانية يكفرون جند وعساكر 

وقادة املرصيني بعد أن رأوا منهم األعاجيب ملا دخلوا الدرعية بقيادة ابراهيم باشا ابن حممد 

، فقد استباحوا الدماء واألعراض, ونقضوا الدرعية حجرا حجرا، وذلك بعد أن أعطوا عيل

األمان ألهلها، ثم أخذوا العلامء واألمراء اىل مرصبعد قتل الكثري منهم، فرأوا هناك أن عامة 

 اجلند ال يصلون ويستحلون املحرمات( .

 

 ثم قال: 

واملعاداة والركون والرشك ونحو ذلك ولفظ الظلم واملعصية والفسوق والفجور واملواالة 

نة قد يراد هبا مسامها املطلق وحقيقتها املطلقة، وقد يراد  من األلفاظ الواردة يف الكتاب والسُّ

هبا مطلق احلقيقة، واألول هو األصل عند األصوليني، والثاين ال حيمل الكالم عليه إال 

نة.بقرينة لفظية أو معنوية، وإنام يعرف ذلك بالبيان النر   بوي وتفسري السُّ
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ثم قال: ونرضب لك مثالً: وهو أن رجلني تنازعا يف آيات من كتاب اهلل أحدمها 

 خارجي واآلخر مرجىء.

دليل عىل حبوط أعامل  "إنام يتقبل اهلل من املتقني"قال اخلارجي: إن قول اهلل تعاىل 

 العصاة والفجار وبطالهنا إذ ال قائل أهنم من عباد اهلل املتقني.

 من"قال املرجىء: هي يف الرشك، فكل من اتقى الرشك يقبل عمله ، لقوله تعاىل 

 ير مل من قديام العلم أهل بعض من وجد:قتادة أبو يقول) "أمثاهلا عرش فله باحلسنة جاء

 رجب البن الباري فتح انظر– شنيع خطأ وهذا الرشك إال والكيل اجلزئي للعمل حمبطا

 (.-وف املؤمن من أن حيبط عملهخ باب-اإليامن كتاب يف احلنبيل

قال ابن رجب رمحه اهلل تعاىل فيه: واآلثار عن السلف يف حبوط بعض األعامل 

 بالكبرية كثرية جدا يطول استقصاؤها.

وأما من زعم أن القول بإحباط احلسنات بالسيئات قول اخلوارج واملعتزلة خاصة، فقد 

 لح يف ذلك.أبطل فيام قال، ومل يقف عىل أقوال السلف الصا

 نعم املعتزلة واخلوارج أبطلوا بالكبرية اإليامن كله، وخلدوه هبا يف النار.

 (.5/288وهذا هو القول الباطل الذي تفردوا به. فتح الباري البن رجب

ومن يعص اهلل ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها "قال اخلارجي: قوله تعاىل 

 يرد ما ذهبت إليه. "أبدا

إن اهلل ال يغفر أن "واختاذ األنداد معه لقوله  املرجىء:  املعصية هنا الرشك باهلل، قال

 ."يرشك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء

دليل عىل أن الفساق من أهل  "أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقاً "قال اخلارجي: 

 النار خالدين فيها .

 "قيل هلم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبونو"قال املرجىء :يف آخر اآلية 

ب اهلل ورسوله، والفاسق من أهل القبلة كامل اإليامن.  دليل عىل أن املراد من كذر
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قال الشيخ: ومن وقف عىل هذه املناظرة من جهال الطلبة واألعاجم ظن أهنا الغاية 

وال حيكم بإصابته أهل  املقصودة، وعض عليها بالنواجذ ، مع أن كال القولني ال يرتىض،

العلم واهلدى، وما عند السلف والراسخني يف العلم خالف هذا كله ، ألن الرجوع إىل 

نة املبينة للناس ما نزل إليهم.  السُّ

 وأما أهل البدع واألهواء فيستغنون عنها بآرائهم وأهوائهم وأذواقهم.

د ) ذلك بأهنم قالوا ثم قال: وقد بلغني أنكم تأولتم قول اهلل تعاىل يف سورة حمم

للذين كرهوا ما أنزل اهلل سنطيعكم يف بعض األمر( . عىل بعض ما جيري من أمراء الوقت: 

من مكاتبة أو مصاحلة أو هدنة لبعض الرؤساء الضالني وامللوك املرشكني، )يقول أبو قتادة: 

تنظروا ألول  احلال اليوم هي احلال يف أمس املسلمني. واهلل احلافظ من مضالت الفتن(، ومل

ومل تفقهوا  "إن الذين ارتدوا عىل أدبارهم من بعد ما تبني هلم اهلدى"اآلية وهي قوله: 

املراد من الطاعة، وال املراد من األمر باملعروف املذكور يف قوله تعاىل يف هذه اآلية الكريمة ، 

 صىل اهلل ويف قصة صلح احلديبية، وما طلبه املرشكون واشرتطوه وأجاهبم إليه رسول اهلل

 عليه وسلم ما يكفي يف رد مفهومكم ودحض أباطيلكم. انتهى.

يقول أبو قتادة : أصل املناظرة هذه التي ذكرها الشيخ هي يف كتاب الفصل لإلمام 

 ابن حزم رمحه اهلل تعاىل عند رده عىل املرجئة، فهناك تراه بتوسع.

ها الصحيح فتدرك ما أنت قال أبو قتادة: تأمل أخي وأعد قراءهتا لتفهمها عىل وجه

 عليه من الفقه يف هذه املسائل.

 -( :521-55/525يقول الشيخ ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف جمموع الفتاوى )

ذلك أن املاهيتني إذا كان بينهام قدر مشرتك وقدر مميز، واللفظ يطلق عىل كل منهام، فقد 

 يطلق عليهام :

 ألخرى، فيكون مشرتكاً كاالشرتاك اللفظي.باعتبار ما به متتاز كل ماهيرة عن ا-

 وقد يكون مطلقاً باعتبار القدر املشرتك بني املاهيتني ، فيكون لفظاً متواطئاً.-

 -ثم قال:
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ثم إنه يف اللغة يكون موضوعاً للقدر املشرتك، ثم يغلب عرف االستعامل عىل استعامله يف  

 ل عىل ما به االشرتاك واالمتياز.هذا تارة، ويف هذا تارة، فيبقى داالً بعرف االستعام

 وقد يكون)هناك( قرينة، مثل الم التعريف أو اإلضافة، تكون هي الدالة عىل ما به االمتياز. 

ع إظهار الدين وإبطان خالفه،وهذا املعنى  -ولفظ النفاق من هذا الباب: فإنه يف الرشر

 ظهار الدين .الرشعي أخص من مسمى النفاق يف اللغة فإنه يف اللغة أعم من إ

 ثم إبطان ما خيالف الدين: 

 …إما أن يكون كفراً أو فسقاً.. فإطالق النفاق عليهام يف األصل بطريقة التواطؤ

 فإطالق لفظ )النفاق( عىل الكافر وعىل الفاسق. 

 باعتبار الفاسق وعىل عليه إطالقه كان–إن أطلقته باعتبار ما يمتاز به عن الفاسق 

 ن يراد به الكافر خاصة. أ جيوز وكذلك …االشرتاك

ال عىل اخلصوصية غري لفظ )منافق( بل الم التعريف.  ويكون متواطئاً إذا كان الدر

 وهذا البحث الرشيف جاء يف كل لفظ عام استعمل يف بعض أنواعه:

 إما لغلبة االستعامل.  

 أو لداللة لفظية خصته بذلك النوع. انتهى.

 

م ينفون اليشء يف صيغ احلرص أو غريها، ويقول: ومن كالم العرب وغريهم أهن

 فتارة:

 النتفاء ذاته -

 وتارة النتفاء فائدته ومقصوده .-

 وحيرصون اليشء يف غريه : 

 تارة النحصار مجيع اجلنس منه.- 

 وتارة النحصار املفيد أو الكامل فيه.-

 ثم إهنم تارة يعيدون النفي إىل املسمى . 
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إن كان ثابتاً يف اللغة، إذا كان املقصود احلقيقي باالسم وتارة يعيدون النفي إىل اإلسم، و 

يا أهل الكتاب لستم عىل يشء حتى تقيموا التوراة واإلنجيل "منتفياً عنه ثابتاً لغريه كقوله: 

 . 589املائدة: "وما أنزل إليكم من ربكم

ما  فنفى عنهم مسمى اليشء ، مع أنه شامل يف األصل لكل موجود من حق وباطل، وملا كان

 ال يفيد وما ال منفعة فيه يؤول إىل الباطل الذي هو العدم، فيصري بمنزلة املعدوم. 

 جمموع الفتاوى / الطبعة اجلديدة(  . 21/91)

فكام أهنم يف اإلثبات يثبتون لليشء اسم املسمى إذا حصل فيه من مقصود  -ويقول:

لنفي تدل عىل انتفاء االسم، وإن انتفت صورة املسمى، فكذلك يف النفي، فإن أدوات ا

 اإلسم بانتفاء مسامه:

 تارة ألنه مل يوجد أصالً .  -

 وتارة ألنه مل توجد احلقيقة املقصودة باملسمى . -

 وتارة ألنه مل تكتمل تلك احلقيقة.   -

 وتارة ألن ذلك املسمى مما ال ينبغي أن يكون مقصوداً، بل املقصود غريه. -

 وى / الطبعة اجلديدة( .جمموع الفتا 21/98وتارة ألسباب أخرى. ) -

 

يقول أبو قتادة: هذه القاعدة لو تأملها طالب العلم لعلم من أين يؤتى أهل البدع، 

إذ يظنون أن نفي اليشء يستلزم نفي حقيقته لزوماً، وإن إثبات اليشء يستلزم كامل حقيقته 

رج مجيعا. وهذا هو سبب ضالل الفرق املبتدعة من خوا"أركاناً وواجبات ومستحبات "

 ومرجئة وقدرية وجربية.

ثم إهنم بعد ذلك يطلقون احلكم الغائي عىل املوجود اجلزئي، أو يلغون احلكم كلياً النتفاء 

بعضه وأجزائه، وهبذا يتبني لك جهل من يطلق األحكام الرشعية عىل جمرد الشعارات 

 واأللفاظ دون النظر للحقيقة والواقع.
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لزم االعتبار باملنصوص عليه، ما مل ينص عليه ال ي"يقول الشاطبي رمحه اهلل تعاىل :

 (.2/228)االعتصام"مثله من كل وجه

يقول أبو قتادة : وهذا الذي وقع فيه الكاتب حني تعامل مع  القبوريني 

 والديمقراطيني،

فإنه تعامل مع القبوريني عىل مرتبة واحدة وكذلك الديمقراطيني، وأطلق حكاًم هنائياً هو 

  الوجود اجلزئي كام سيتبني يف موطنه.التكفري الغائي عىل

ر منه أهل  فشابه هبذا اخلوارج األوائل وإن كانت قواعده الكلية صحيحة، ووقع فيام حذر

نة.  السُّ

ثم هبذا يتبني لك الفرق فيام فعله اخلوارج من إنزال األحكام الغائية عىل األجزاء بحجة 

ن اخلطاب ريض اهلل عنه يف آيات أنزلت انتفاء االسم، وبني ما كان حيتج به السلف كعمر ب

 وخطابه للمسلمني املؤمنني هبا. "اذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا"يف الكفار كقوله تعاىل 

 فاخلوارج: أنزلوا احلكم الكيل عىل اجلزئي.

نة :أنزلوا احلكم اجلزئي عىل اجلزئي, وإن استخدموا اللفظ الكيل الوارد يف النص.  وأهل السُّ

أقواٌم من املرجئة فزعموا أن احتجاج عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه هبذه اآليات وأخطأ 

التي نزلت يف الكافرين إنام عىل جهة التحذير والرتهيب فقط، وال نصيب للمؤمن منها قط، 

 وهو غلط آخر وقع من املرجئة.

 

 واخلالصة: 

األحكام املتعلقة به ،  ومجاع األمر أن االسم الواحد ينفي ويثبت بحسب -يقول ابن تيمية:

فال جيب إذا ثبت أو نفي يف حكم أن يكون كذلك يف سائر األحكام، وهذا يف كالم العرب 

  …وسائر األمم، ألن املعنى مفهوم

 (.258-1/259فتبني أن االسم الواحد ينفى يف حكم ويثبت يف حكم    ) جمموع الفتاوى 
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عض يف تفسري باطل حلادثة ذات أنواط كام يقول أبو قتادة الفقري: وعدم فهم هذا أوقع الب

 سيأيت.

 

 تنبيه مهم :

إذا هنى )يكون هنيا( عن بعضه، وإذا أمر بيشء كان أمراً "يقول ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل :

 (.25/91)الفتاوى  "أي الشارع "بجميعه
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را للباطل وال دفاعا عنهليس تربي  

 

."املنكر أبدا منكر"   

لضعفاء احلديث عن ا")الفوائد(، فقال: -أي أمحد بن حنبل-قال املروزي يف العلل: ذكر

.91ص"قد حيتاج إليه يف وقت، واملنكر أبدا منكر  

 وهي كلمة جليلة واهلل وال تصدر إال ممن كان إماما يف اخلري.

رب عام نحن اعده، ولكن لو تأملها طالب العلم لوجدها تعنعم قيلت يف احلديث النبوي وقو

 فيه:

 الضعيف حيتاج إليه يف وقت.

 

املنكر أبدا منكر.   

 

 البدعة والسيئة يف واقع العمل االسالمي ال ينكر وجودمها إال أعمى، فمن علم هدي

 مة حممدالكتاب والسنة، وأبرص سبيل اهلدي النبوي علم وقوع الطوائف واألفراد من أ

ع عن الباطل أو يربر صىل اهلل عليه وسلم يف مستنقع البدعة والسيئة، وال جيوز ملسلم أن يداف

ستقيم وجوده، فالباطل باطل أبدا ،كام أن املنكر منكر أبدا، ومن زعم أن احلق ال يمكن أن ي

ج إىل ق ال حيتاله أمر يف هذه الدنيا إال بنوع من الباطل فهو خمطئ عىل الرشيعة النبوية، فاحل

ة من الباطل الباطل، واهلدى ال حيتاج إىل الضاللة، بل ال يتم أثر احلق واهلدى إال بالرباء

طاع لذلك والضاللة، وعىل املسلم دوما حماولةكشف البدعة والتنفري من السيئة ما است

 سبيال.



 39               جؤنة املطيبني                                                                                     

 

فأفتوا  ل،وقد وجد أقوام ظنوا أن احلق ال يثبت وال يؤثر إال إذا اقرتن بنوع من أنواع الباط

الم دينهم، هبذا الباطل وقننوه وجعلوه دينا يتبع، وهؤالء هم الذين يفسدون عىل أهل اإلس

ة وما أتاهم هذا الرش إال بسبب إعراضهم عن هدي النبي صىل اهلل عليه وسلم وسري

الكفر، صحابته معه ومن بعده، ولكثرة قراءهتم ودراستهم لكتب وجتارب أهل الباطل و

 وقدرة هلؤالء عىل حتصيل مقاصدهم، ثم نظروا نظرة أخرى إىل أهل فإهنم رأوا غلبة

ذا االسالم فرأوا ذلة وهزيمة وتأخرا يف السري نحو أهدافهم، ففكروا وقدروا وخرجوا هب

 االستنتاج:

هادنة له أن احلق ال يمكن أن يثبت وجوده، وال أن تقوم له قائمة إال بيشء من الباطل ،وامل 

 أو الركون إليه.

يف احلقيقة عطلوا عمل احلق وأبطؤوا سرية وأذهبوا عنه بعض قوته. وهم  

 والفقه السليم يف هذه املسألة:

ا وهدى أن الباطل والبدعة والسيئة ال يمكن بحال من األحوال أن تربر، أو أن تصبح حق

صواب وسنة وحسنة، فمن أفتى بجواز الباطل والبدعة والسيئة بحجة حاجة احلق وال

 جة مترير احلق من خالهلا، أو بحجة خالف العلامء حوهلا فهو مبطل هادمإليها، أو بح

 للرشيعة علم ذلك أو مل يعلم.

العصور  لكن هناك فرق بني ما هو حق وباطل يف املطلق ،وبني واقع احلق ووجوده، ففي

يئات، وصار املتأخرة عن صدر النبوة ابتعد الناس عن السنة واحلسنة، وكثرت البدع والس

هل العلم بأن اختالط بني السيئات واحلسنات، وبني السنن والبدع، ومل خيتلف أفيهم 

، ومن رأى هؤالء يشكر هلم حسناهتم وما فيهم من السنة، وتذم سيئاهتم وما فيهم من البدع

دي النبي صىل أن الطوائف واألفراد ال يقبلون إال بحسنة مطلقة وبسنة صافية فقد خالف ه

ه من أعامل غري صىل اهلل عليه وسلم كان يصرب عىل ما يقع من أصحاباهلل عليه وسلم، فإنه 

يض اهلل رشعية وال يطردهم من جملسه وال من طائفته وال من مسمى أصحابه، ثم هذا عيل ر

قوة، عنه دخل يف جنده من قتلة عثامن ريض اهلل عنه الفساق، وكانوا هم أهل الشوكة وال
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كونوا الذين مل ي -لحة والزبريريض اهلل عنهامكط-وكان يشكوا أمرهم للخارجني عليه 

الرب  يعذرونه بوجود هؤالء الفساق يف جنده،فقاتلوه وعادوه،يقول ريض اهلل عنه وهو

يملكوننا  الصادق يف دينه : يا إخوتاه ، إين لست أجهل ما تعلمون،ولكن كيف أصنع بقوم

كم،وهم خاللكم وال نملكهم ؟ هاهم قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعراب

ي / يسومونكم ما يشاؤون فهل ترون موضعا لقدرة عىل يشء مما تريدون ؟         ) الطرب

(. 2/241تاريخ الرسل ،   

فمن الباطل السكوت عن الباطل وعدم انكاره، لكن كذلك من الباطل هو إزالة احلق 

فة من ق يف طائوعدم اعتباره لوجود نوع من الباطل معه، ثم من الباطل كذلك تدمري احل

الشخص  الطوائف وعدم االعرتاف به لوجود الباطل والسيئة فيهم) فإنه قد جيتمع يف

الواحد والطائفة الواحدة ما حيمد من احلسنات وما يذم من السيئات ، وما ال يذم من 

ألمران، املباحات .. وهلذا يكثر يف األمة من أئمة األمراء والعلامء وغريهم من جيتمع فيه ا

 ذكر ض الناس يقترص عىل ذكر حماسنه ومدحه غلوا وهوى، وبعضهم يقترص عىلفبع

طها مساوئه وذمه غلوا وهوى, ودين اهلل بني الغايل فيه واجلايف عنه، وخيار األمور أوس

(."5844-5842التسعينية"  

ه ومآل فتواه بعمل فالبد للمفتي أن يفرق بني احلديث عن احلق يف جماله العلمي، وبني واقع

كليات ن األعامل الرشعية، وهذا بعض معنى الذي قاله بعض أهل العلم من املوازنة بني الم

 واجلزئيات كام نص عىل ذلك االمام الشاطبي رمحه اهلل تعاىل.

جمال مرتبتها  فليس من الفقه وال من الورع وال من اتباع اهلدي النبوي تضخيم السيئة يف

التنفري من اتباع اهلدي النبوي تضخيم السيئة ووحكمها، وإن كان من الفقه ومن الورع و

فهو  منها يف جمال الدعوة والنصيحة والوعظ واالرشاد، فمن سلك السبيل يف األوىل

سلم ويرجى خارجي حروري، ومن سلك سبيل الثانية فهو عىل هدي النبي صىل اهلل عليه و

 له النجاة، ومن بررها وسامها دينا فهو عىل شفا هلكة.
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ر من واقعها راف والبدعة اعامل السبيل الثاين يف األول، أي تضخيم السيئة أكثومن االنح

كفر عىل جهة يف احلكم الرشعي، فال جيوز تسمية ما ليس كفرا من املعايص والكبائر بال

سلم هلا االطالق، ومحل أحكام الكفر األكرب عليها بحجة تسمية النبي صىل اهلل عليه و

وغريها من  "سباب املسلم فسوق وقتاله كفر"يه وسلم: بالكفر، كقوله صىل اهلل عل

   األحاديث، ومن وقع يف هذا األمر فهو عىل دين اخلوارج والشك.

ء يف حق بعض وكثري من املبتدئني جاؤوا إىل عبارات التغليظ والتنفري يف كالم العلام 

ضلوا ة،فاملعايص والذنوب والبدع فحملوها عىل معنى الكفر والرشك املخرج من املل

رشيعة وأضلوا ،وأفسدوا كالم أهل العلم، وهذا كله بسبب جهلهم بمراتب األلفاظ يف ال

 اإلسالمية، وهو جهل كذلك بأصول الفقه الذي هو واجب عىل الفقيه واملفتي.

( يف وقد وقع الكاتب يف هذا كام سرتى يف نقله لكالم صاحب )العمدة يف إعداد العدة

ب فجعلها صاح "...ينبغي..."البدع، إذ قال صاحب العمدة:اجلهاد حتت أمراء من أهل 

(الكتاب من أركان الدين الذي يكفر خمالفه يف عمله.)انظر فصل الديمقراطيني  

لرشعي الوارد يف فال اجتامع يف الرشع بني احلق والباطل، وال بني السنة والبدعة، ألن احلق ا

ائف جتامع بينهام إنام هو يف الطوالكتاب والسنة حق كله، والسنة نور كلها، لكن اال

دعة يف السنة، واألفراد، فاالفتاء بالباطل والسيئة والبدعة هو ادخال للباطل يف احلق والب

 وهذا هو عني الضالل والقول عىل اهلل بغري علم.

ة والبدعة، ولكن بعض الناس ال يفعلون احلق واهلدى والسنة إال بنوع من الباطل والسيئ

يسكت عن عدة تدافع احلسنات والسيئات، وقاعدة املصالح واملفاسد، ففحينها تعمل قا

 يصبح باطال، الباطل وال يفتى به وال يربر وال يرشع، ويسكت عن بيان احلق وال يلغى وال

يفتون وأغلب غلط الناس هذه األيام يف هذا األمر، حيث يرون أن احلق حمتاج إىل الباطل ف

كالمها مبطل ونا باحلق فيسبون احلق وحيتقرونه، وبالباطل، ويرى بعضهم الباطل مقر

 مفارق للطريقة النبوية يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

 



 41               جؤنة املطيبني                                                                                     

 

 "كشف شبهات املقاتلني "وجوه الفساد يف كتاب 

 

 

  -فساد من جهة التصور واالعتقاد:-5

احلركة فقد رأينا الكاتب يرى كفر حركة طالبان األفغانية، وحركة محاس الفلسطينية، و

 اإلسالمية يف كردستان، وحركة اجلهاد من إخوان مسلمني يف سوريا، وغريهم. 

ومل يفصل الكاتب إال يف حركة طالبان، حيث كتب أكثر من مخس عرشة ورقة من جمموع 

كتابه البالغ مائة ورقة يف أمر الديوبندية، وهي اعتقاد الطلبة هناك، وسامهم قبورية، وأهنا 

وتتزلف لالنضامم لألمم املتحدة، وأما بقية الطوائف فإنه اقترص عىل ما ذكر  توايل أعداء اهلل،

ما يف اجلامع لطلب العلم الرشيف من عدم جواز اجلهاد حتت راية خمتلطة بني اإلسالم 

 والديمقراطية ونحوها :

 لكم"وقال تعاىل يف مفاصلة الكافرين والتميز عنهم  "أال هلل الدين اخلالص"قال تعاىل: 

 الخ…فيها مداهنة ال رصيح وتربؤ فيها خلط ال تامة مفاصلة فهذه "دين ويل نكمدي

 ."الكشف" الكتاب من 54ص

وهذا الكاتب غاٍل جاهل يف دين اهلل تعاىل ال يدري ما خيرج من رأسه، فإن تكفري الناس عىل 

 -:هذا األساس وهبذه الصورة هي طريقة أهل البدع من اخلوارج وأذناهبم وإليك التفصيل

تكفري الديوبندية بدعة مل يقل هبا أحد من أهل العلم ، وهو أمر حادث جديد يقوم عليه -

بعض املعارصين بسبب خصومات وكثرة منازعات ، وقد أحال الكاتب يف فهمه 

 للشمس السلفي األفغاين. "عداء املاتريدية"للديوبندية إىل كتاب 

وإنام فيه بيان فساد اعتقاد املاتريدية والتي وهذا الكاتب ال يوجد فيه قط تكفري الديوبندية، 

يمثلها يف القارة اهلندية  الديوبندية؛ وهي نسبة لديوبند ،وفيها جامعة إسالمية قديمة هي 

التي حفظت اإلسالم يف القارة اهلندية منذ قرون، وعامة علامء القارة منذ مئات السنني إنام 

 هم من خرجييها ومشاخيها.
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من أجل خروج الربيلوية املرشكة منهم هو أشبه بسب عيل بن ايب طالب  فتكفري الديوبندية

 ألن اخلوارج كانوا من جنده وأتباعه.

نة واجلامعة،  وتكفري الديوبندية ألهنم ماتريدية ؛بدعة خارجية وافرتاء عىل مذهب أهل السُّ

كفرر  ألين ال أعلم عاملاً عىل ظهر األرض كفر األشاعرة وأخرجهم من أهل القبلة، أو

املاتريدية وأخرجهم من أهل القبلة، وهذه املسألة تابعة ملسألة تكفري املتأولني، وقد كتبت 

 فلريجع إليه. -أهل القبلة واملتأولون-فيها بحثاً حتت عنوان 

 واملاتريدية مل يصلوا اىل مرتبة اجلهمية الغالة، مع أن فيهم نوع جتهم ،ومع ذلك

وقعت الفتنة بينه وبني علامء عرصه يف أبواب العلم املعروفة : يقول ابن تيمية رمحه اهلل ملا 

وهلذا كنت أقول للجهمية من احللولية والنفاة الذين نفوا أن يكون اهلل تعاىل فوق عرشه ملا "

وقعت حمنتهم ، أنا لو وافقتكم كنت كافراً، ألين أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي ال 

. "باً لعلامئهم وقضاهتم وشيوخهم وأمرائهمتكفرون ألنكم جهال، وكان هذا خطا

 (.492– 5/494 الكربى االستغاثة)

وقارن بينه وبني من يريد "وكان هذا خطابا لعلامئهم وقضاهتم وشيوخهم  "فتأمل قوله :

تكفري املقلدين من عوام املسلمني هلؤالء األئمة، حينها تدرك الفرق بني طريقة السلف مع 

ن انتسب هلم بالشعار فقط، وكذلك تدرك الفرق بني رمحة األوائل هؤالء املبتدعة وطريقة م

 مع عزهتم وغلبة اإلسالم يومها، وبني غلظتنا عىل بعضنا مع هواننا عىل أنفسنا وعىل الناس.

)انظر  "إخواننا بغوا علينا"وتذكر قول عيل ريض اهلل عنه يف اخلوارج وهو معلوم مشهور: 

 خترجيه يف جملة املنهاج(.

 الديوبندية لعقيدهتم املاتريدية بدعة خارجية، إذ أن تكفري املتأولني كاألشاعرة فتكفري

 واملاتردية ليس إال مذهب اخلوارج واملتكلمني واملعتزلة.
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 ثم إن تكفري طالبان ألهنم قبورية تعميم جاهل من جهتني:

  

وذلك أن حال  تعميم هذا الوصف عىل طبقات متعددة ال جيمعها إال اإلسم فقط، أوالمها:

 أهل البدع مع القبور عىل طبقات لكن جيمعهام حاالن: 

 من استغاث بالقرب والتجأ إليه طالباً منه حوائجه. -

ومن ذهب للقرب وقصده للدعاء عنده لظنه أن الدعاء هناك أدعى لإلجابة،أو  -

 للتوسل به يف دعائه.

 فاألول هو الذي يقال له االستغاثة وهو عمل كفري.

  فهو الذي يقال له التوسل. أما الثاين 

وهذا الثاين قد اختلف الناس فيه، فريى بعض أهل العلم جوازه كشمس الدين الذهبي 

 تلميذ ابن تيمية مثال،ً فهو كثرياً ما يذكرهذا يف سري أعالم النبالء له .

( بعد أن نقل كالم شريويه عنه وقوله: والدعاء عند 11-51/18ففي ترمجة ابن الل ) 

 ستجاب.قربه م

والدعاء مستجاب عند قبور األنبياء واألولياء، ويف سائر البقاع، لكن سبب "قال الذهبي: 

اإلجابة حضور الداعي، وخشوعه وابتهاله، وبال ريب يف البقعة املباركة ويف املسجد، ويف 

حر، ونحو ذلك، يتحصل ذلك للداعي كثرياً، وكل مضطر فدعاؤه جُماب  ."السر

( نقل قول ابراهيم احلريب : قرب معروف الرتياق 8/424لكرخي )ويف ترمجة معروف ا

 املجرب.

يريد إجابة دعاء املضطر عنده، ألن البقاع املباركة يستجاب عندها "قال الذهبي بعدها : 

حر مرجو،ودبر املكتوبات، ويف املساجد، بل دعاء املضطر  الدعاء، كام أن الدعاء يف السر

 جماب يف أي مكان اتفق.

 .أ.هـ"إين مضطر إىل العفو ، فاعف عني اللهم
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ويرى األكثر حرمته وهو قول السلف من الصحابة والتابعني واألئمة املتبوعني كاملك وأيب 

 يقل ومل ببدعته، يقولون فإهنم -اهلل رمحه–حنيفة والشافعي وأمحد، وهو اختيار ابن تيمية 

 . الرشك من هذا بأن أحد

ق ابن تيمية بني األمري كام ال يذبح للميت عند قربه، بل هنى النبي صىل اهلل "ن فقال: وقد فرر

عليه وسلم عن العقر عند القرب وكره العلامء األكل من تلك الذبيحة فإهنا شبه ما ذبح لغري 

 (.121)االستغاثة، طبعة أخرى ص "اهلل

 فأنت تراه جعله شبيها له ال هو هو .

ور املبتدعة عند القبور أنواع، أبعدها عن وهذه األم"يقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: 

الرشع: أن يسأل امليت حاجته كام يفعله كثري، وهؤالء من جنس عباد األصنام، يتمثل هلم 

الشيطان يف صورة امليت كام يتمثل لعباد األصنام، وكذلك السجود للقرب وتقبيله والتمسح 

 به.

 املتأخرين وهو بدعة إمجاعا. النوع الثاين: أن يسأل اهلل به، وهذا يفعله كثري من

النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عنده مستجاب وأنه أفضل من الدعاء يف املسجد فيقصد 

القرب لذلك، فهذا أيضا من املنكرات إمجاعا وما علمت فيه نزاعا بني أئمة الدين، وإن كان 

 (. 4/259.)جامع املسائل والرسائل"كثري من املتأخرين يفعله

 تلك البالد ويف غريها عىل هذين احلالني. والناس يف

وكبار الطلبة هناك ال يرون األول، وقد راسلني بعض إخواين الذين جلسوا مع كبارهم 

 فبينوا هلم ذلك، وأهنم ال يقولون بجواز االستغاثة باملقبورين واألموات.

 وسرتى يف ختام هذا الكتاب رسالة ألحد طلبة العلم يف وصف حال الطلبة.

 

إن الكاتب مل ينقل مذاهب العلامء يف تكفري اجلهلة املستغيثني بالقبور، وكأن للعلامء  يهام:ثان

قوال واحدا ال غري، وهذا خطأ، فإن الكاتب إن كان يرى كفرهم، إال أنه كان ال بدر من ذكر 

 اخلالف وال يوهم اإلمجاع واإلتفاق. 
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املستغيثني بسبب جهلهم، ويرى بعض مل يكن يرى تكفري هؤالء  -رمحه اهلل-فإن ابن تيمية 

أئمة الدعوة النجدية عدم إعذارهم )كاسحاق بن سليامن والصنعاين( وهو قول ال يرضاه 

 عامة العلامء وعابا عليهام ذلك.

وحممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل اختلف أبناؤه وأتباعه يف فهم كالمه يف حكم هؤالء 

 وساذكر ألفاظه يف هذا األمر.

وأن ذلك من الرشك الذي حرمه اهلل "يمية يف من دعا األموات إذ سجد لقرب:يقول ابن ت

ورسوله، لكن لغلبة اجلهل وقلة العلم بآثار الرسالة يف كثري من املتأخرين مل يمكن تكفريهم 

ْ -بذلك حتى يتبني )اختلف الناقلون هلذا احلرف فبعضهم رجح هذا احلرف عىل  ( هلم -ُيبنَير

ا خيالفه، وهلذا ما بينت هذه املسألة قط ملن يعرف أصل الدين إال تفطن، ما جاء به الرسول مم

وقال هذا أصل دين اإلسالم، وكان بعض األكابر من الشيوخ العارفني من أصحابنا يقول 

 (. 5/828/845. )االستغاثة الكربى "هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين

ل عبادة غري معمول هبا، فالبد أن ينهى عنها، ثم إن ك"(: 44-28/42وقال يف الفتاوى )

علم أهنا منهي عنها وفعلها استحق العقاب، فإن مل يعلم مل يستحق، وإن اعتقد أهنا مأمور 

هبا وكانت من جنس املرشوع فإنه يثاب عليها، وإن كانت من جنس الرشك فهذا اجلنس 

جتهد البد أن يتبع دليال رشعيا، وهذه ليس فيه يشء مأمور به، وهذا ال يكون جمتهدا، ألن امل

ال يكون عليها دليل رشعي، لكن قد يفعلها باجتهاد مثله، وهو تقليد ملن فعل ذلك من 

الشيوخ والعلامء، والذين فعلوا ذلك قد فعلوه ألهنم رأوه ينفع، أو حلديث كذب يتبعوه، 

 فهؤالء إذا مل تقم عليهم احلجة بالنهي ال يعذبون.

 فإنه قد يكون ثواهبم أهنم أرجح من أهل جنسهم. وأما الثواب:

 . "وأما الثواب بالتقرب إىل اهلل فال يكون بمثل هذه األعامل

ْر البكري مع أنه يقول عنه:  وهم ) أي اخلوارج( أظهر "وابن تيمية رمحه اهلل تعاىل مل ُيكفِّ

ه من الرشك سوى حجة وأبني حمجة من مثل هذا الضال وأمثاله الذين ليس هلم فيام يبتدعون

 (.282-5/284. ) االستغاثة/ طبعة أخرى "حمض البهتان واالفرتاء واالعتداء
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 ."فلهذا مل يقابل جهله وافرتاؤه بالتكفري بمثله"يقول ابن تيمية فيه: 

 وأما ما قاله ابن عبد الوهاب، فهو منقول يف كتبه وما نقله أتباعه.

قد قدمنا أن الوهابية ال يكفرون املسلمني، أما تكفري املسلم ف"يقول سليامن بن سحامن: 

من أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن إطالق  -رمحه اهلل-والشيخ حممد بن عبد الوهاب 

الكفر، حتى أنه مل جيزم بتكفري اجلاهل الذي يدعو غري اهلل من أهل القبور أو غريهم إذا مل 

يف بعض رسائله: وإن كنرا ال نكفر  يتيرس له من ينصحه ويبلغه احلجة التي يكفر تاركها، قال

 من عبد قبة الكواز جلهلهم وعدم من ينبههم فكيف ممن مل هياجر إلينا؟.

 يكفر – ملعرفتها وتأهل احلجة عليه قامت من أن فقرر –وقال وقد سئل عن هؤالء اجلهال  

الرسائل  .) جمموعة"لهحا ما أدري فال هواه واتبع األرض إىل اخلد من وأما القبور، بعبادة

 (.4/1واملسائل 

.. فال "يقول أبو قتادة الفقري : تأمل باهلل عليك أخي احلبيب كلمة حممد بن عبد الوهاب 

ثم انظر اليوم لو قاهلا أحد كيف سيفر اجلهلة عنه فرار احلمر املستنفرة،  "أدري ما حاله..

ملسلمني، فال ألهنم ال ترتاح نفوسهم اال بالتكفري، واطالق أقسى العبارات يف حق ا

خيدعنك يا طالب العلم تشدد اجلهلة، وال تنساق وراءهم طمعا بمدحهم وخوفا من ذمهم، 

 فواهلل ال يريدون منك اال أن تكون جرسا هلم عىل جهنم.

وإذا كنا ال نكفر من عبد "ويف الدرر السنية: يقول حممد بن عبد الوهاب يف رسالة له:

الذي عىل قرب أمحد البدوي، وأمثاهلام ألجل جهلهم الصنم الذي عىل عبد القادر، والصنم 

 (5/582وعدم من ينبههم. )

 والقصد من هذا : أن الكاتب عمم ومل يفصل ووقع يف املحذور . 

يف الكافية الشافية يف خطورة هذه العمومات وترك  -رمحه اهلل تعاىل-يقول ابن القيم 

 باع:التفصيل الذي هو منهج املهتدين من أهل السنة واالت

  إطالق واإلمجال دون بيان  فعليك بالتـفصيل والتمييز فالـ -112

 أذهان واآلراء كل زمـان  قد أفسد هذا الوجود وخبطا الـ -111
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وما فساد هذا الكاتب إال الطالقاته وإمجاله يف احلديث، إذ يرى أن االسم الواحد ليس له 

طريقة اجلهال، ويتورع عنها صغار إال مرتبة واحدة، ثم يطلق عليه حكاًم واحداً، وهذه 

 الطلبة.

وكذلك نفصل اآليات "إن التفصيل هو الذي به يتم البيان احلق الصحيح كام قال تعاىل: 

 ."ولتستبني سبيل املجرمني

وقد جعل الكاتب القرب وثنا، وهذا حق، لكن أعطاه نفس احلكم الغائي، وهذا هو الضالل 

السم ال يقتيض اجتامعهام يف احلكم كام تقدم من قول  ابن الذي ننبه عليه، فإن اجتامعهام يف ا

  "ال يلزم االشرتاك يف األسامء االشرتاك يف املعنى"حجر رمحه اهلل تعاىل : 

وأما بناء القباب عليها )القبور( فيجب هدمها، وال علمت أنه "ويقول ابن عبد الوهاب: 

 (5/585. )مؤلفات الشيخ اإلمام "يصل إىل الرشك األكرب

وقد وجد يف بعض األوقات من كفر بناء القبور والقباب عليها من اجلهلة أهل الغلو ورد 

 عليهم اإلمام الشوكاين يف قصيدة له وفيها:

 فكيف يقال قد َكَفَرْت أناٌس    يرى لقبورهم حجر وعودُ 

 فإن قالوا أتى أمر صحيح        بتسوية القبور فال جحودُ 

 وال فسقا فهل يف ذا ورودُ ولكن ذاك ذنب ليس كفراً     

 وإال كان من يعيص بذنب     كفوراً، إن ذا قول رشود                

 (288)نيل الوطر

 

( : 5/48النبهاين) ويقول عالمة العراق حممود شكري األلويس يف غاية األماين يف الرد عىل 

كانوا جهلة  ور اذاوعبدة القب اهلل والذي حتصل مما سقناه من النصوص أن الغالة ودعاة غري

نبههم عىل خطئهم فليس ألحد أن  بحكم ما هم عليه ومل يكن أحد من أهل العلم قد

 يكفرهم.أ . هـــ(
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 اجلهل واحتامل وجوده يف دار اإلسالم

 

 قال الكاتب يف فصل ) رد شبهة إطالق العذر باجلهل يف دار اإلسالم ( :

القيادة التي يقاتل حتت رايتها، فهذه  وقال البعض أنه وإن ظهر بعض املنكرات والرشك من

القيادة وهذه الراية تبقى إسالمية، ودارهم تبقى دار إسالم وذلك لوجود موانع من التكفري 

 قائمة يف أعيان هذه القيادة، فهم معذورون بجهلهم وبالتايل دارهم دار إسالم .

م العذر باجلهل يف دار وهذا القول متناقض، فالعلامء عىل عكس هذا متاما، فهم يقولون بعد

 اإلسالم وذلك أهنا مظنة العلم، فلو كانت دارهم دار إسالم فكيف يعذرون بجهلهم؟!

 فانظر رمحك اهلل إال هذا التناقض .

 ديار يف الكفر أظهر من أن واحلاصل: -تعاىل اهلل رمحه –ونقل الكاتب كالم الشيخ ابن باز

 حكمه حكم الكفرة . اإلسالم

كتور عبد الكريم زيدان: وهلذا قال الفقهاء: العلم مفرتض فيمن هو يف دار ثم نقل كالم الد

 اإلسالم .

ثم صار إىل كالم صاحب اجلامع يف طلب العلم الرشيف عبد القادر بن عبد العزيز وهو: 

أنه ال عذر باجلهل للمقيم يف دار اإلسالم، ويعللون ذلك أهنا مظنة النتشار العلم، وأن 

 العلامء يستثني ذلك ومع – قال أن إىل –لب علم ما جيب عليه فيها املكلف يتمكن من ط

 يف نشأ ومن باإلسالم، العهد حديث وهو اإلسالم، دار يف باجلهل فيها يعذرونه أحواال

 الصور هذه كل حيكم الذي والضابط املسلمني، خيالط ال جبل شاهق يف أو بادية

ست العربة بمجرد اإلقامة بدار اإلسالم، ت هو التمكن من العلم أو عدمه، فليواالستثناءا

 "ولكن ألن األوىل مظنة العلم، والثانية مظنة اجلهل 

 واآلن يقال هلذا الكاتب : من الذي تناقض : من رددت عليهم أم أنت؟

فإن كالم صاحب اجلامع جعل الضابط هنا هو  التمكن من العلم وعدمه ،وليس جمرد 

 اإلقامة يف دار اإلسالم .
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الضابط الصحيح يف املسألة، وقد رأينا كالم ابن تيمية وهو يتحدث عن بالد  وهذا هو

 املسلمني يومها وهو نفس كالم حممد بن عبد الوهاب .

 وأما كالم ابن باز ففيه غلو وتناقض يف هذه املسالة من وجوه منها :

ثوث يف أن ابن باز ال يعذر املستغيثني بالقبور باجلهل مطلقا، وهذا يشء معروف عنه مب

 فتاويه.

رأينا ابن باز قد أعذر من طلبوا الرشك يف نظره من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف حادثة 

ذات أنواط، وهم يف دار إسالم، ألهنم حديثوا عهد بكفر، فالضابط إذا يف اجلهل وعدمه 

 ليس هو  وجود الرجل يف دار إسالم أو دار كفر.

 -تعاىل اهلل شاء إن –ومن قلده يف حادثة ذات أنواط  * تنبيه : سيأيت الرد عىل ابن باز
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 تكفري طالبان من أجل مواالة الكافرين

 

يف  "اجلامع يف طلب العلم الرشيف"وقد نقل الكاتب يف ثنايا كتابه ما وجده فقط يف 

لكفر موضوع املواالة، وصاحب اجلامع ال يعرف املواالة إال عىل معنى واحد فقط، وهو ا

 الذي يضاد اإليامن من كل وجه، وهذا خطأ سنبني وجه الفساد فيه فيام يأيت.

)تنبيه : فصلت الرد عىل صاحب اجلامع يف موطنه حيث سيتبني لكل طالب علم أنه وقع يف 

للجامعة اإلسالمية املرصية، فكالمها  "املواالة"نفس )املهلكة( التي وقع فيها مؤلف كتاب 

 نى واحداً ومرتبة واحدة. اعتربا املواالة مع

فقد جعلها كلها من الكفر األصغر والتي ال يكُفر املرء هبا إال  "املواالة"أما صاحب كتاب 

بوجود االستحالل وما يف معناه، وأما صاحب اجلامع، فقد جعلها كلها من الكفر األكرب، 

 ولذلك كفر اجلاسوس مطلقاً دون النظر حلاله.

 .(االستدالل يف الغلط وجوه من بوجه -عنه اهلل ريض–اطب وكالمها اعتمدا عىل قصة ح

والتي هي من  "طالبان"ولكن مل يبني الكاتب أبداً ما هي األعامل التي وقعت فيها حركة 

 مواالة املرشكني ،والتي جتعل طالبان خملة بأصل الدين.

 

 نقبت يف الكتاب فلم أجد شيئاً سوى قوله :

نية ، وراية الصليب ترفرف يف شوارع مدهنم وغريها إىل مل تعد العالقات رساً ، بل عال"

 جانب راياهتم!! 

وتراعى تلك األنظمة قواعد القانون والعرف الدويل فيام يتعلق برفع العلم األجنبي عىل 

املباين اخلاصة باملمثليات السياسية والقنصلية  للدول األجنبية يف أراضيها وكذلك األمم 

 22. ص "ة واإلقليمية أو رفعه عىل السيارات اخلاصة بموظفيهااملتحدة واهليئات الدولي
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وملا كان هذا العمل عنده من أعامل الوالء للكافرين، وكان الوالء عنده يف مرجعه )وهو 

اجلامع( عىل مرتبة واحدة وهي الكفر األكرب، كان من َأذَِن هبذا من الكافرين الذين أخلوا 

 وال حتت رايته. بأصل الدين وبالتايل ال يقاتل معه

 -وهذا كالٌم غريب مركب عىل مقدمات باطلة ال يصح منها يشء، وإليك البيان:

ليس من أصول الدين الذي يكفر خمالفه منع املرشكني من هيود ونصارى من إظهار دينهم 

واملجاهرة به، وإن كان من واجبات الدين وفروضه ، وفرق بني أصل الدين الركني وبني 

خل بأصله فهو كافر ومرتد، ومن أخل بواجب من واجباته فهو فاسق واجباته، فمن أ

عاص، والكفر ال جيوز إال باإلكراه، وال جيوز للحاجة واالضطرار إمجاعاً بخالف احلرام 

 الذي جيوز لالضطرار. 

 

)تنبيه: يل رسالة يف بيان عدم جواز الكفر للحاجة واالضطرار، وهي رد عىل من زعم أن 

الكفر من أجل املصلحة يف قصة قتل كعب بن األرشف كام قال هبا بعض رسول اهلل أجاز 

 الكتبة األغرار، أو يف حادثة قتل خالد بن سفيان اهلذيل(.

 

ولو صح قوهلم هذا لكان القول بوجود كنائس للنصارى وبيع لليهود يف بالد املسلمني 

ف فساده بمجرد تصور مانعاً من حلوقها بمسمى دار اإلسالم، وهو قول لو عقله املرء لعر

 معناه. 

فإن اإلمجاع منعقٌد عىل أن البلد الذي ُيْفتَُح صلحاً ويشرتط أهله بقاء الكنائس فيه فإنه ال 

 جيوز للمسلمني نقض هذا العهد وجيب ابقائها . 

 وجوزوا ملن فتحت عنوة أن تبقى فيها كنائسهم، كام جوزوا هدمها.

َ من قبل املسلم  ني من البالد أن تبنى فيها الكنائس.ومل جييزوا ملا ُمرصِّ

 وهذا كله يف غري جزيرة العرب. )انظر مسألة يف الكنائس لشيخ اإلسالم ابن تيمية(.

 (. 2/488وانظر يف أحكام ترميمها وبنائها يف فتاوى السبكي ) 
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 أما بيان تعدد مراتب الوالء والرباء، وقول أهل العلم فإليك أقواهلم :

 راتب املواالة، وأهنا ليست مرتبة واحدة:يقول ابن تيمية يف م

إن ُشَعب اإليامن قد تتالزم عند القوة وال تتالزم عند الضعف، فإذا قوي ما يف القلب من "

 عليه وسلم أوجب بغض أعداء اهلل كام قال التصديق واملعرفة واملحبة هلل ورسوله صىل اهلل

ال جتد "وقال:  "ولو كانوا يؤمنون باهلل والنبي وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء"تعاىل: 

قومًا يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد اهلل ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 

، وقد حتصل "يامن وأيدهم بروح منهإخواهنم أو عشريهتم. أولئك كتب يف قلوهبم اإل

للرجل موادهتم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً يتقص إيامنه به، وال يكون به كافراً ، كام حصل 

من حاطب بن أيب بلتعة ملا كاتب املرشكني ببعض أخبار النبي صىل اهلل عليه وسلم وأنزل 

 … "ء تلقون إليهم باملودةيا أهيا الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أوليا"اهلل فيه: 

 (.124-1/122 الفتاوى جمموع. ) "الخ

 

 أما الكفر يف املواالة فهي املواالة املطلقة .

يقول رمحه اهلل: ومن توىل أمواهتم وأحياءهم باملحبة والتعظيم واملوافقة فهو   

ون، منافق هؤالء أن فيعرف الباطل، من واحلق الطيب، من اخلبيث متييز حيب واهلل …منهم

أو فيهم نفاق وإن كانوا من املسلمني ، فإن كون الرجل مسلاًم يف الظاهر ال يمنع أن يكون 

 ( .282-285/ 29منافقاً يف الباطن.) 

أهل السنة متفقون عىل أن الشخص الواحد "ويقول ابن القيم يف جتزيء املواالة: 

 (5/295)مدراج السالكني  "يكون فيه والية هلل وعداوة من وجهني خمتلفني

وقد جعل ابن تيمية التشبه بالكافر من املواالة، قال بعد حديث ابن عمر ريض اهلل 

: وهذا احلديث أقل أحواله أن يقتيض حتريم  "من تشبه بقوٍم فهو منهم"عنهام املرفوع: 

ومن يتوهلم منكم فإنه "التشبه هبم، وإن كان ظاهره يقتيض كفر املتشبه هبم كام يف قوله: 

من بنى بأرض املرشكني وصنع "نظري ما سنذكره عن عبد اهلل بن عمر أنه قال: وهو  "منهم
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) أخرجه البيهقي  "نريوزهم ومهرجاهنم، وتشبه هبم حتى يموت حرش معهم يوم القيامة

 ( .8/224يف سننه  

فقد حيمل هذا عىل التشبه املطلق ، فإنه يوجب الكفر ، ويقتيض حتريم أبعاض ذلك ، وقد 

منهم يف القدر الذي شاهبهم فيه ، فإنه كان كفراً أو معصية أو شعاراً هلا كان  حيمل عىل أنه

 ( .241/249حكمه كذلك. )اقتضاء الرصاط املستقيم/ 

وعرفتم أن مسمى املواالة يقع عىل  -يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ:

دة كذهاب اإلسالم بالكلية  ، ومنها ما هو دون ذلك من شعب متفاوتة منها ما يوجب الرِّ

 (.4/49الكبائر واملحرمات. )نقله سليامن بن سحامن/ انظر الرسائل واملسائل النجدية ، 

 

أما تكفري طالبان من أجل مطالبتها بالدخول يف األمم املتحدة وأنظمتها وهيئاهتا 

فإين سألت اإلخوة من املجاهدين العرب هناك، وكذا سألت بعض رجال الطلبة فكان 

 اجلواب هو التايل:

نحن نطلب الدخول يف هذه اهليئات مع رشط رشعي جييز هلم )حسب رؤيتهم الفقهية( 

املطالبة بالدخول فيها، هذا الرشط هو أن ال تلتزم احلركة بأي بند من بنودها التي ختالف 

الرشيعة، فهي تطلب الدخول يف هذه اهليئات هبذا الرشط، وهم يعتقدون جواز هذا الطلب 

هذا الرشط، ويعتربون أن من أسباب عدم قبوهلم يف هذه اهليئات هو وجود هذا الرشط  مع

موه مع طلبهم.  الذي قدر

أما الدخول مع هذه اهليئات مع االلتزام بمبادئها وعقائدها وقوانينها فهو الكفر بعينه، وكل 

 ما نقله الكاتب يف هذا الباب هو قوٌل صحيٌح ال غبار عليه.

سلم هبذه القوانني الكفرية هو من الرشك والكفر املبني الذي ال ينتطح فيه أهل ألن التزام امل

 العلم.

وقد رأيت بعض من ينرص هذا الكتاب يكفرهم ألهنم أرسلوا رسالة كفرية حلكام طواغيت 

تعزية هلم بوفاة أسالفهم، وهذا من متام اجلهل، فلو رجع إىل كتب اجلنائز يف كتب الفقه 
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أهل العلم لرأى اخلالف الفقهي يف جواز أو حرمة أو كراهية تعزية املصنفة من قبل 

 الكافرين. 

فاللهم رمحاك من غلبة هؤالء الصبية الصغار واجلهلة األغرار، وتصدرهم للفتوى والقول 

 عىل اهلل ورسوله بغري علم.

 

 )مسألة (:

 الفرق بني املتابعة يف الترشيع وبني الدخول يف العمل:

 ة مهمة وهي : وهاهنا مسأل    

ذكر صاحب الكتاب قوال غاليا ال يعد من أقوال أهل السنة، وهو تكفري املتابع عمال دون 

 االستحالل يف املعصية ملن فعلها استحالال، أو قال هبا ترشيعا.

 وصورهتا هي واقع املسلمني العصاة اليوم يف بالدهم وحتت أنظمة حكامهم . 

عت للناس املحرم ،فقالت بحل اخلمر والربا والكثري والصورة هي أن الدولة كفرت ملا رش

من املعايص املحرمة إمجاعا عن طريق القوانني، والناس يفعلون هذه األعامل متابعة للدولة 

يف العمل، فرتى املسلم يرايب ويرشب اخلمر، ولكنه ال يتابع املبدل يف استحالل املعصية، 

فالدولة )والتي هي طائفة متمكنة( تكفر امجاعا وإنام يتابعها يف عمله من غري استحالل هلا،

هبذا، لقوهلا بترشيع عىل خالف الرشع ،لكن القول بتكفري املرء املتابع يف عمله يف غري 

املكفرات دون اإلستحالل ليس هو مذهب أهل السنة واجلامعة، بل هذا القول هو قول 

ام بالكفر أو بالتوقف فيمن الغالة من أهل البدع الذين حكموا عىل الناس مجلة هذه األي

أظهر اإلسالم حتى يعلم براءته من املتابعة يف العمل، وهذا اخلطأ نبه عليه ابن تيمية رمحه 

 فقال : "اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل"اهلل تعاىل يف تفسري قوله تعاىل : 

ما حرم اهلل وحتريم ما وهؤالء الذين اختذوا أحبارهم ورهباهنم، حيث أطاعوهم يف حتليل 

 أحل اهلل يكونون عىل وجهني :
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: أن يعلموا أهنم بدلوا دين اهلل فيتبعوهم عىل التبديل، فيعتقدون حتليل ما  أحدمها  

حرم اهلل، وحتريم ما أحل اهلل اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أهنم خالفوا دين الرسل، فهذا 

نوا يصلون هلم ويسجدون هلم، فكان من اتبع كفر، وقد جعله اهلل ورسوله رشكا، وأن مل يكو

غريه يف خالف الدين مع علمه انه خالف الدين، واعتقد ما قال ذلك دون ما قاله اهلل 

 ورسوله مرشكا مثل هؤالء .

: أن يكون اعتقادهم وإيامهنم بتحريم احلالل وحتليل احلالل ثابتا، لكنهم  والثاين

سلم ما يفعله من املعايص التي يعتقد أهنا معاص، أطاعوهم يف معصية اهلل ، كام يفعل امل

فهؤالء هلم حكم أمثاهلم من أهل الذنوب كام ثبت يف الصحيح عن النبي صىل اهلل عليه 

عىل املسلم السمع والطاعة فيام أحب "وقال :  "إنام الطاعة يف املعروف"وسلم أنه قال: 

من  "وقال:  "عصية اخلالقال طاعة ملخلوق يف م"، وقال: "وكره ما مل يؤمر بمعصية

 (. 1/18.)جمموع الفتاوى "أمركم بمعصية اهلل فال تطيعوه

 ففرق بني املتابعة يف الترشيع والتبديل وبني املتابعة يف العمل، وال جيوز اخللط بينهام. 

ومن املتابعة يف الترشيع الدخول يف العقود الكفرية كالدخول يف عقد مع األمم املتحدة 

مال بقوانينها أو مل يلتزم، لكن من أين لكاتب هذا الكتاب أن جمرد وجود ما سواء التزم ع

 ذكر هو دخول يف العقد الكفري، بل هو يقول:

تراعيتلك األنظمة قواعد القانون والعرف الدويل فيام يتعلق برفع العلم األجنبي عىل املباين 

راضيها وكذلك األمم املتحدة اخلاصة باملمثليات السياسية والقنصلية  للدول األجنبية يف أ

 22. ص "واهليئات الدولية واإلقليمية أو رفعه عىل السيارات اخلاصة بموظفيها

فهو كام ترى أخي املسلم السني جيعل املتابعة يف العمل كفرا دون النظر يف أحكام هذه 

 األعامل يف أصلها دون استحالل، ودون أن يثبت وجود عقد اإللتزام .
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 ليثبت الكفر، وال يشرتط اجتامعهام:فهام أمران 

أوال:وجود عقد التزام عىل عمل غري رشعي سواء كان كفرا بذاته أم جمرد معصية، 

 فإن عقد اإللتزام مكفر بذاته، ألنه دخول يف الترشيع .

ثانيهام: حترير حقيقة العمل يف دين اهلل يف الفعل املجرد من غري التزام، هل هو كفر 

 را فهو وذاك، وإال فال .أم ال، فإن كان كف
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 هل الديمقراطيون كفار بال مثنوية؟

 

بال شك أن الديمقراطية دين، وهي يف أصلها دين ختالف دين اهلل تعاىل من كل وجه، 

 والديمقراطية فيها شقا كل دين من األديان سواء كانت ساموية أو وضعية ومها:

 باألمر العلمي اخلربي. شق التصور واالعتقاد وهو ما يتعلق  -

وشق الترشيع والتعبد وهو ما يتعلق باألمر العميل اإلرادي، فكل من دان هبا أو  -

 بأحد شقيها التزاما فهو كافر.

لكن يوجد من انحرف من أهل اإلسالم فال يأخذ هبا عىل جهة الشمول،وال بام يكفر املرء ، 

جانباً يزيد فعالية اإلسالم، أو يمأل ما أجاز إنام يرى أن فيها شيئاً مما يصلح أن يكون عامالً و

اإلسالم نفسه اجتهاد الناس فيه، وهذا هو ما يقع فيه الكثري من املبتدعة واملنحرفني 

 املنتسبني لإلسالم ، وحديثنا عن احلكم الرشعي يف هؤالء.

وقبل أن أخوض مع إخواين يف حكم هؤالء، فإين أحب أن أبني أن ما حدث مع املنحرفني 

ليوم بسبب الديمقراطية قد وقع مثيله يف التاريخ اإلسالمي، ولسنا أمام حالة مل تسبق من ا

 قبل ومل يتعامل معها أهل اإلسالم.

 وأقرب ما نحن فيه هو دين الصوفية:

فالصوفية دين، وموجودة قبل اإلسالم، وهي حتمل شق التصور وهو وحدة الوجود، وشق 

 جلوع واخللوة وما أضيف إليه بعد ذلك من الذكر.التعبد والترشيع املتضمن للسهر وا
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وملا دخلت الصوفية يف أول أمرها َحَكَم عليها العلامء بالكفر والزندقة، لكن ملا رأت نفسها 

غري مقبولة هبذا الطرح الواضح ذهبت وختفت بستار التقية، فكتمت شق االعتقاد وأسبغت 

يام الليل، واجلوع هو الصيام واخللوة عىل اجلانب التعبدي اخلطاب الرشعي، فالسهر هو ق

 هي  العزلة والذكر كام هو. 

وُخِدَع مجاعات من املتعبدين هبذا الوافد اجلديد، وسمي هؤالء مجيعاً بالصوفية مع اختالف 

 مراتبهم:

ففيهم الغايل وهم القائلون بوحدة الوجود )مثل احلالج وأيب يزيد البسطامي وابن  -

 عريب وغريهم( .

يكفر هبذه العقيدة وهوعىل اعتقاد بدعي كاألشعرية واملاتريدية والقدرية وفيهم من  -

 )كالقشريي والغزايل وغريمها(. 

نة ولكن يامرس بدعتهم يف التعبد )كأيب اسامعيل  - وفيهم من هو عىل معتقد أهل السُّ

 اهلروي(.

َس وهكذا، وحكم كل طائفة من هؤالء ليس حكاًم واحدًا ، بل بحسب البدعة التي تلبر 

املرء هبا، فإذا كان من املؤمنني بالعقيدة الصوفية فهو كافر، وإن كان بريئاً من هذا االعتقاد 

 وتلبس ببعض ترشيعاهتا وأعامهلا فهو حمكوم عليه بحسب هذه البدعة.

والذين حيكمون عىل الصويف بمجرد اإلسم مطلقاً هم جاهلون يف دين اهلل تعاىل، خمالفون 

 كم عىل هذه الطائفة. إلمجاع األمة يف احل

وكذلك الديمقراطية والديمقراطيون، فمعتقُد الديمقراطية هو سيادة الشعب لنفسه يف 

مجيع سلطاته الترشيعية والتنفيذية والقضائية، وهي سلطة عليا ال سلطة فوقها حتى لو 

نة، ومن قال هبذا القول فهو كافٌر مرشٌك يف  دين اهلل كانت خطاب اهلل تعاىل يف الكتاب والسُّ

 تعاىل ال يشك يف كفره مسلم، ومن توقف يف تكفريه هو كافر مثله إال أن يكون جاهال.

وأما تلبس املرء ببعض ترشيعاهتا وأعامهلا فحكمه بحسب هذه البدعة التي تلبس هبا، 

بية الذين يعلقون األحكام عىل  واحلكم عىل مجيع هذه األنواع حكاًم واحداً هو سبيل الصِّ
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ون النظر إىل مراتبها، وهو ما نحذر منه يف هذه الورقات، بل هو سبب ضالل كل األسامء د

نة مع  الفرق والطوائف التي فارقت سبيل املؤمنني فخرجت عن هدي الكتاب والسُّ

 أو اإلفراط –احتجاجها بألفاظهام، وعامة ما يقع به الشباب اليوم من االنحراف بشقيه 

أن املسائل الفقهية أشبه بالعملية الرياضية،  يظنون وهم اجلهل، هذا بسبب هو -التفريط

والكلمة أشبه بالرقم هلا داللة واحدة ال مراتب فيها، فالديمقراطية دين، فكل ديمقراطي 

 يدين بغري اإلسالم، إذاً كل ديمقراطي هو كافر.

 

نقل  وهو ما وقع فيه هذا الكاتب إذ فهم عىل صاحب )العمدة يف اعداد العدة( فهام سيئا فقد

 بأي خمتلطة غري خالصة إسالمية تكون أن ينبغي اجلهاد راية فإن كذلك"الكاتب عنه قوله: 

 الدين هلل أال": تعاىل قال ونحوها، والديمقراطية كاالشرتاكية البرشية واآلراء األهواء من

 الخ"… "دين ويل دينكم لكم" عنهم والتميز الكافرين مفاصلة يف تعاىل وقال "اخلالص

 .54 ص كالمه

 

 حمدد غري لفظ وهو( …وكالم صاحب العمدة فيه إمجال يف صدره بقوله )ينبغي أن تكون

 هو كام الدين بأصل خمٌل  خمالفه أن وهو واحد معنى عىل الكاتب فحمله الباب، هذا يف

 .الكتاب موضوع

وهذا لو تفطنت له علمت ما قلته لك أخي القارىء يف مقدمة كتايب هذا بأن الكتاب الذي 

رد عليه هو )كشف شبهات املقاتلني( هو كتاب يسء حيتج بالعمومات دون تفصيل، فكان أ

 أن وقع يف محأة الغلو املذموم.

 فالديمقراطيون طبقات:

هناك مسلم ديمقراطي )استخدمت لفظ مسلم ديمقراطي، كاستخدامهم مسلم صويف، 

عندي هي وسيلة يف  وإن كان الديمقراطي الكيل ال يكون مسلام( يقول: أن الديمقراطية

اختيار احلاكم، وال أقول بأن للشعب أن يقبل من األحكام بحسب رأي األكثرية دون 
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مراعاةٍ للحكم الرشعي املنزل، فهذا أبداً ال يكون حكمه من قال بالديمقراطية يف معتقدها، 

 ومن سوى بينهام فقد افرتى عىل دين اهلل تعاىل وسلك غري سبيل املؤمنني،

دٌع خمطىء، كحال الصوفية واملتكلمني يف بدعهم وأخطائهم، لكن ال يمكن أن نعم هو مبت

 يكون كافراً هبذا القول.

ر صاحب الكتاب اليسء حركة محاس ألهنا تقول بالديمقراطية هكذا مطلقاً، أو  فحني ُيَكفِّ

ىل كام حني ُيَكفِّر احلركة اإلسالمية يف كردستان هلذا القول يكون قد افرتى يف دين اهلل تعا

افرتى سابقاً يف التسوية بني االستغاثة والتوسل بجامع دخوهلام حتت اسم واحد وهو 

 ! وهم عنده عىل مرتبة واحدة كلهم قد أخلوا بأصل الدين ."القبوريني"

ثم إن هؤالء حتى لو قالوا مثل هذه األقوال احلادثة كالديمقراطية واالشرتاكية )كام وقع من 

السباعي رمحه اهلل تعاىل( فإن الواجب إعامل موانع التكفري يف الشيخ  الدكتور/ يوسف 

حقهم خلفاء اإلسالم ودروسه، ولعمومات هذه األلفاظ واحتوائها عىل معاين باطلة متعددة 

وبعض املعاين اإلسالمية الصحيحة كام وقع من الشيخ الدكتور يوسف السباعي يف كتابه 

 ."اشرتاكية االسالم"الذي سامه 

نة واجلامعة.فالقول ب  ردهتم غلٌو وإفراط وانحراف عن سبيل أهل السُّ

وأهل العلم يف حكمهم عىل الطوائف والفرق كانوا يفصلون تفصيال يزيل كل لبس, ومن 

 ذلك ما ذكره ابن تيمية يف الشيعة، فإنه يقول : والشيعة هم ثالث درجات:

عنه( شيئا من األلوهية، رشها الغالية: الذين جعلوا لعيل )ابن أيب طالب ريض اهلل  -

أو يصفونه بالنبوة، وكفر هؤالء بني لكل مسلم يعرف اإلسالم، وكفرهم من جنس كفر 

 اليهود والنصارى من هذا الوجه، وهم يشبهون اليهود من وجوه أخر.

والدرجة الثانية : وهم الرافضة املعروفون، كاإلمامية وغريهم ،الذين يعتقدون  -

بعد النبي صىل اهلل عليه وسلم بنص جيل أو خفي، وأنه ظلم ومنع  أن عليا هو اإلمام احلق

حقه ، ويبغضون أبا بكر وعمر، ويشتموهنام، وهذا عند اإلمامية سيام الرافضة، وهو بغض 

 أيب بكر وعمر وسبهام.
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والدرجة الثالثة : املفضلة من الزيدية وغريهم الذين يفضلون عليا عىل أيب بكر  -

فقد  -وإن كانت باطلة-مامتهام وعدالتهام ويتولوهنام، فهذه الدرجة وعمر،ولكن يعتقدون إ

نسب اليها طوائف من أهل الفقه والعبادة، وليس أهلها قريبا ممن قبلهم، بل هم أىل أهل 

السنة أقرب منهم اىل الرافضة، ألهنم ينازعون الرافضة يف إمامة الشيخني وعدهلام 

لهام عىل عيل, والنزاع األول أعظم ،ولكنها املرقاة ومواالهتام، وينازعون أهل السنة يف فض

 التي تصعد منه الرافضة فهم هلم باب .

 وكذلك اجلهمية عىل ثالث درجات:

فرشها الغالية: الذين ينفون أسامء اهلل وصفاته،وإن سموه بيشء من  أسامئه -

در وال بصري وال احلسنى ، قالوا : هو جماز، فهو يف احلقيقة عندهم ليس بحي وال عامل وال قا

 …تكلم وال يتكلم، 

وهذا القول الذي يقوله الغالية النفاة لألسامء حقيقة هو قول القرامطة الباطنية، ومن 

 سبقهم من إخواهنم الصابئة الفالسفة.

والدرجة الثانية من التجهم : هو جتهم املعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسامء اهلل -

اته، وهم أيضا ال يقرون بأسامء اهلل احلسنى عىل احلقيقة، احلسنى يف اجلملة لكن ينفون صف

 بل جيعلون كثريا منها عىل املجاز، وهؤالء هم اجلهمية املشهورون.

وأما الدرجة الثالثة : فهم الصفاتية املثبتون املخالفون للجهمية، لكن فيهم نوع -

طائفة من أسامئه  من التجهم، كالذين يقرون بأسامء اهلل وصفاته يف اجلملة لكن يردون

وصفاته اخلربية، أو غري اخلربية، ويتأولوهنا كام تأول األولون صفاته كلها ..وذلك كأيب 

حممد بن كالب ومن اتبعه، ويف هذا القسم يدخل أبو احلسن األشعري وطوائف من أهل 

الفقه والكالم واحلديث والتصوف، وهؤالء اىل أهل السنة أقرب منهم اىل اجلهمية 

ة واخلوارج والقدرية، لكن انتسب اليهم طائفة هم اىل اجلهمية أقرب منهم إىل أهل والرافض

السنة املحضة، فإن هؤالء ينازعون املعتزلة نزاعا عظيام فيام يثبتونه من الصفات، وأعظم من 

 منازعتهم لسائر أهل اإلثبات فيام ينفون.
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موهم عىل أهل السنة واإلثبات، وأما املتأخرون فإهنم والوا املعتزلة وقاربوهم أكثر، وقد

 (215-248وخالفوا أوليهم، ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته. ) التسعينية

 

يقول الفقري : انظر هداك اهلل ألرشد أمره اىل طريقة أهل العلم يف التفصيل حلال املخالفني 

ام، بل ليصدق عليهم احلكم الرشعي ،ومن مل يفقه هذا فليس له احلديث يف النوازل واألحك

 هو اىل اجلهل أقرب.
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 النجايش مع – عنه اهلل ريض –حتقيق حديث قتال الزبري 

 

نقل الكاتب عن أحدهم أنه قال: بجواز قتال املسلم حتت راية الرشك واستدل بحديث 

َ  الكاتب ورأيت النجايش، مع وقتاله -عنه اهلل ريض –الزبري   ،وفهم احلديث بيان يف قرصر

ه، ومن أجل الفائدة رأيت أمهية ختريج احلديث فهو األصل، ثم كالم أهل ل العلم أهل

 -العلم عليه وعىل هذه املسألة:

 ختريج احلديث:

( وحممد بن اسحاق يف السرية 284-5/285روى اإلمام أمحد يف مسنده )

نن )442املخترص/5)  ( ويف معرفة5/485( ويف دالئل النبوة )8/522( والبيهقي يف السُّ

نن واآلثار كلهم من طريق حممد بن شهاب الزهري عن أيب بكر بن أيب عبد الرمحن بن  السُّ

ملا  "احلارث بن هشام عن أم سلمة ريض اهلل عنها زوج النبي صىل اهلل عليه وسلم قالت: 

ضاقت علينا مكة .. فذكرت احلديث يف هجرهتم إىل أرض احلبشة وما كان من بعثة قريش 

بد اهلل بن أيب ربيعة إىل النجايش ليخرجهم من بالدهم وفيه قالت: فلم عمرو بن العاص وع

ينشب أن خرج عليه رجٌل من احلبشة ينازعه يف ملكه، فواهلل ما علمتنا حزنا حزناً قط كان 

أشد منه، فرقاً من أن يظهر ذلك امللك فيأيت ملك ال يعرف من حقنا ما كان النجايش يعرف 

 منه .

 ونستنرصه للنجايش، فخرج عليه سائراً فقال أصحاب رسول اهلل صىل فجعلنا ندعو إىل اهلل

 اهلل عليه وسلم بعضهم لبعض: من رجل خيرج فيحرض الوقعة حتى ينظر من تكون؟

 فقال الزبري ريض اهلل عنه وكان من أحدثهم سناً: أنا. 

ة فنفخوا له قربة فجعلها يف صدره ثم خرج يسبح عليها يف النيل حتى خرج من الشق

األخرى إىل حيث التقى الناس فحرض الوقيعة،وهزم اهلل ذلك امللك وقتله، وظهر النجايش 

عليه، فجاءنا الزبري ريض اهلل عنه فجعل يليح إلينا بردائه، ويقول: أال أبرشوا فقد ظهر 

 النجايش فواهلل ما فرحنا بيشء فرحنا بظهور النجايش.. 
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 ف عىل هذا املعنى ان شاء اهلل تعاىل. ويف املصادر ألفاظ متباينة، لكن ال اختال

نن واآلثار، وذلك لوجود حممد بن  وسند احلديث حسن كام قال البيهقي يف معرفة السُّ

اسحاق صاحب املغازي يف سند احلديث وهو خمتلف فيه، ومتهم بالتدليس لكنه رصح 

امع.  بالسر

 

 ة:كالم أهل العلم يف القتال حتت راية املرشك لتحقيق مقاصد رشعي

( : لو أرُِسَ مجاعة من املسلمني فاستعان هبم املرشكون عىل 2/518قال الشافعي يف األم )

مرشكني مثلهم ليقاتلوهم فقد قيل: يقاتلوهنم، وقيل قاتل الزبري وأصحاب له ببالد احلبشة 

 مرشكني عن مرشكني.

وأمواهلم مباحة  ومن قال هذا القول قال: وما حيرم من القتال معهم ودماء الذين يقاتلوهنم 

 بالرشك؟!!

 ولو قال قائل: قتاهلم حرام ملعاٍن منها: 

أن واجباً عىل من ظهر من املسلمني عىل املرشكني فغنم يف اخلمس ألهل اخلمس، -

وهم متفرقون يف البلدان وهذا ال جيد السبيل إىل أن يكون اخلمس مما غنم ألهل اخلمس 

 ليؤديه إىل اإلمام فيفرقه.

م أن يقاتلوا أهل الكتاب فأعطوا اجلزية: أن حيقنوا دماءهم، وهذا وواجٌب عليه-

 أن أعطوا اجلزية مل يقدر عىل أن يمنعهم حتى حيقنوا دماءهم، كان مذهباً.

وإن مل يستكرهوهم عىل قتال كان أحب إيل أال يقاتلوا، وال نعلم خرب الزبري يثبت )يقول 

أعلم( ولو ثبت: فإن النجايش كان مسلاًم الفقري: وذلك لوجود حممد بن اسحق فيه، واهلل 

 آمن برسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم وصىل النبي صىل اهلل عليه وسلم عليه.

 انتهيكالم االمام املطلبي رمحه اهلل وأجزل له املثوبة. 

 ويف املدونة لسحنون املالكي:
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أن يقاتلوا عدواً له قال مالك يف األسارى يكونون يف بالد املرشكني يستعني هبم امللك عىل 

 وجياء هبم إىل بالد املسلمني . 

قال : ال أرى أن يقاتلوا عىل هذا وال حيل هلم أن يسفكوا دماءهم  عىل مثل ذلك ؛وإنام يقاَتَل 

الناس ليدخلوا يف اإلسالم من الرشك، فأما أن يقاتلوا الكفار ليدخلوهم من الكفر إىل 

هذا مما ال ينبغي وال ينبغي ملسلم أن يسفك دماً الكفر ويسفكوا يف ذلك دماءهم يف ذلك ف

 (.5/485عىل هذا. )

 ويف مسائل اإلمام أمحد أليب داود:

قال اإلمام أمحد: لو قال ملك الكفار لألرسى املسلمني : اخرجوا فقاتلوا أعطيكم كذا 

 وكذا، فال حيل أن يقاتلوا معه.

 وأن قال:أخيل عنكم، فال بأس بذلك رجاء أن ينجوا . 

 سئل: إن قال هلم ملك الكفار : أعطيكم وأحسن إليكم، هل يقاتلون معه؟ و

من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف "قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : 

 (.228-229، ال أدري )ص "سبيل اهلل

كيف يقول أبو قتادة: رحم اهلل أهل العلم والتقوى كيف كانوا عىل بصرية من دينهم، و

 كانت تقواهم.

فهذا اإلمام أمحد يقول يف مسألة ال أدري، ولو عرضت اليوم عىل غر صغري جاهل ملا حك 

 ذقنه قليال قبل أن خيوض فيها ويقول فيها ما يرى، ثم لن يرتدد يف تبديع خمالفه ولعنه.

من  ويف كشاف القناع للبهويت من احلنابلة: حترم إعانة الكفار عىل عدٍو منهم إال خوفاً 

رشهم، أما إن كان عدو الكفار من املسلمني فيجب أن جيتمع املسلمون عىل قتال الكفار 

 (.4/11مجيعا ً)

 قال اجلصاص احلنفي يف خمترص اختالف الفقهاء لإلمام الطحاوي:

قال أصحابنا: )يف املستأمن املسلم  يقاتل مع املرشكني(:  ال ينبغي أن يقاتلوا مع أهل 

 ك هو الظاهر وهو قول مالك. الرشك، ألن حكم الرش
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 وقال الثوري: يقاتلون معهم.

 وقال األوزاعي: ال يقاتلون إال أن يشرتطوا عليهم إن غلبوا أن يردوهم إىل دار اإلسالم.

 (.4/212وللشافعي : قوالن انتهى)

 قال ابن هبرية يف اإلفصاح:

 عىل عدوهم ؟واختلفوا: هل يستعان باملرشكني عىل قتال أهل احلرب، أو يعاونون 

قال مالك وأمحد: ال يستعان هبم وال يعاونون عىل اإلطالق، واستثنى مالك: إال أن يكونوا 

 خدماً للمسلمني فيجوز.

وقال أبو حنيفة: يستعان هبم ويعاونون عىل اإلطالق متى كان حكم اإلسالم هو الغالب  

 ( . 2/298اجلاري عليهم، فإن كان حكم الرشك هو الغالب كره)

الفتاوى الكربى الفقهية البن حجر اهليتمي )بالتاء، نسبة اىل حملة أيب اهليتم من إقليم ويف 

 الغربية بمرص(: 

وسئل نفع اهلل به وفسح يف مدته: عام إذا حرض املسلم احلرب الواقعة بني الكافر احلربيني 

تصل به( ككفرة مليبار )إقليم كبري يشمل عىل مدن كثرية يف وسط اهلند قريب من ملتان وم

فإن من يشاهد احلرب كافراً كان أو مسلاًم يقصد معاركهم إىل نحو فرسخني، ويعدون 

لذلك مآكل، ويقوم عند معركتهم ويتفرج عىل القتل والرضب فيام بينهم، فهل يأثم املسلم 

بمشاهدته وحضوره ملا فيه من تكثري مجعهم، مع أنه ال رضورة له إىل ذلك، وتقبيح طائفة 

ى واحلث عىل اهلجوم عىل اآلخرين، ووجود اخلطر، فربام تصل إليه سهامهم، وحتسني أخر

 وربام جيرح وربام يقتل أو ال إثم يف ذلك؟

وإذا أعان املسلمون إحدى طائفتي الكفرة يف حروهبم، وقاتلوا اآلخرين معهم من غري  

  ؟رضورة وال حاجة حتى َيْقتُلوا أو ُيْقتَلوا يف احلروب، فهل جيوز ذلك أو ال

وهل ُيؤجر املسلم بذلك لقتله الكافر أو لكونه مقتوله، وهل يعامل معاملة الشهيد يف عدم 

 الغسل والصالة عليه؟
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وقد يكون خروج املسلم إلعانتهم لطلب ملوك بالدهم الكفرة منه أن خيرج معهم لذلك،  

 فكيف يكون احلكم يف ذلك؟ 

 وهل فرق بني ما إذا خرج بطلب ملوكهم أو ال؟

  

 جاب بقوله:فأ

حضور املسلم حلرب احلربيني فيام بينهم بقصد تعلمه الشجاعة وكيفية القتال وقوة النفس  

عند مشاهدته أو بقصد فرحه بمن مات من احلربيني لتعلو كلمة اهلل تعاىل بضعف شوكتهم 

وقلة عددهم، أو بقصد يشء غري ذلك من املقاصد الصحيحة جائزة غريحمذور فيه بوجه، 

مكان احلرب أو قرب، وليس ىف ذلك تكثري جلمعهم ،فان التكثري انام يتصور يف  سواء بعد

حق املوايل واملنارص، وأما احلارض راجيا لزواهلم وفنائهم عن آخرهم ومنتظرا وقوع دائرة 

 عليهم فينتقم منهم فغري مكثر جلمعهم، بل هو من مجلة املحاربني هلم باطنا.

ضهم عىل بعض، ألن التوصل اىل قتل احلريب جائز بل وكذا ال حمذور أيضا يف اغراء بع

 حمبوب بأي طريق كان.

 هذا كله إن ظن سالمته أو قتله بعد انكائهم .

أما لو غلب عىل ظنه أن جمرد حضوره يؤدي اىل قتله أو نحوه من غري أن يلحقهم منه نكاية 

 بوجه، فحضوره حينئذ يف غاية العزم والتقصري، فليمسك عنه.

مسلم أو أكثر إحدى الطائفتني فقتله يف احلرب أحد احلربيني فهو شهيد ال يغسل  وإذا أعان

 وال يصىل عليه وله ثواب، أي ثواب إن قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا.

  وال فرق يف ذلك كله بني من خرج بنفسه ومن خرج بطلب ملكهم له حيث ال إجبار.

(2/21) 

 وسئل كذلك: 

تفرج أو ال احلروب التي تقع فيام بني الكفرة للمشاهدة وال هل جيوز حضور املسلمني -

بيح أخرى، جيوز، ملا يف ذلك من تكثري مجعهم وإعانتهم عىل ظلمهم وحتسني طائفة وتق
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ار يمنعون ووجود اخلطر، فإنه ربام تصل أسهمهم إىل الناظرين، وكان مشاخينا من أهل مليب

 املسلمني من حضورهم حروهبم؟

تل من غري ل املسلمني مع إحدى الطائفتني من الكفار حتى يقتل أو يقوهل جيوز قتا -

 حاجة إىل ذلك أوال؟ 

وهل يؤجر  ألنه إما أن يقتل كافرا أو يقتله كافر، وهل يعامل معاملة الشهيد؟ -  

 فأجاب رمحه اهلل تبارك وتعاىل بقوله: 

فتني مهدر، فالقتل من الطائإذا وقع قتال بني طائفتني من احلربيني مل حيرم احلضور، ألن كال 

 فيهام واقع يف حمله، فليس ثم معصية أقر عليها املتفرج بحضوره.

اسبة )يف األصل غري مستقيمة وهذا الذي أرجحه من -نعم إن خيش عىل عود رضر عليه  

من احلضور حرم عليه. -للسياق والسباق(  

ولعل منع املشايخ املذكورين احلضوركان ألجل ذلك.   

ة الطائفة  أن يقاتلوا كال من الطائفتني وإن يقاتلوا إحدامها ال بقصد نرصوللمسلمني 

فعل ذلك  األخرى، بل بقصد اعالء كلمة االسالم، واحلاق النكاية يف أعداء اهلل تعاىل، ومن

وغريه: من  هبذا القصد حصل له أجر املجاهد لقوله صىل اهلل عليه وسلم يف خرب البخاري

الطائفتني  وال شك أن من قاتل إحدى -هي العليا فهو يف سبيل اهللقاتل لتكون كلمة اهلل 

أو ليس  بقصد ذلك كان كذلك، حتى إذا قتل يف احلرب، أو انقضت وحركته حركة مذبوح

عليه. به حياة مستقرة عومل معاملة الشهيد يف الدنيا واآلخرة، فال يغسل وال يصىل  

رد أن يربز نكاية فيهم، أما لو علم أنه بمجنعم يشرتط أن يعلم مريد القتال أنه يبلغ نوع 

ألنه يقتل نفسه من  للقتال، بادروه بالقتل من غري أدنى نكاية فيهم فال جيوز له قتاهلم حينئذ،

(.2/222غري فائدة البتة، فيكون عليه اثم قاتل نفسه واهلل سبحانه وتعاىل أعلم. )  
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قال حممد بن احلسن الشيباين رمحه اهلل تعاىل:    

ك إذا قال أهل احلرب لألرساء قاتلوا معنا عدونا من املرشكني، وهم خيافون أولئ -5    

فسهم، فإهنم اآلخرين عىل أنفسهم، فال بأس أن يقاتلوا، ألهنم يدفعون اآلن رش القتل عن أن

يحل هلم أن يأمنون الذين يف أيدهيم عىل أنفسهم وال يأمنون اآلخرين إن وقعوا يف أيدهيم، ف

هم دفعا عن انفسهم.يقاتلو  

يقاتلوا دفعا  وإن قالوا هلم : قاتلوا معنا عدونا من املرشكني وإال قتلناكم، فال بأس بأن -2    

الل، وال هلم، ألهنم أيضا يدفعون اآلن رش القتل عن أنفسهم، وقتل أولئك املرشكني ح

لك كام يف ب ذبأس باإلقدام عىل ما هو حالل عند حتقق الرضورة بسبب اإلكراه، وربام جي

 تناول امليتة ورشب اخلمر.

   

 ذلك، ألهنم فإن هددوهم ليقفوا معهم يف صفهم وال يقاتلوا املسلمني ، فهم يف سعة يف -4  

يلحق املسلمني  اآلن ال يصنعون باملسلمني شيئا، فهذا ليس من مجلة املظامل وأكرب ما فيه أن

سلمني بوعيد ما لو أكره عىل إتالف مال امل فهو بمنزلة -هم لكثرة سواد املرشكني يف أعينهم 

 متلف .

 ولو قالوا هلم : قاتلوا معنا عدونا من أهل حرب آخرين عىل أن نخيل سبيلكم إذا

هنم يدفعون انقضت حربنا، ووقع يف قلوهبم أهنم صادقون فال بأس أن يقاتلوا معهم، أل

 هبذا األرس عن أنفسهم.

  وما بعدها /السري الكبري( 5158/ 2) 
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 قال أبو قتادة:

مصالح االسالم من  وهبذا يتبني لك أن مسألة قتال املسلم حتت راية املرشكني لتحقيق بعض

الفها، ولينتبه مسائل الفروع واالجتهاد التي اختلف فيها نظر األئمة، فال يضلل وال يكفر خم

القولني كام  قال بأحد إىل أنه ليس املقصود بيان ترجيح أحد القولني، وإنام رد تكفري من

 يفعل األغرار. 
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 حادثة ذات أنواط وحتقيق املقال فيها

 

لبوا عمال تابع الكاتب بعض أهل العلم من املعارصين يف أن الصحابة ريض اهلل عنهم ط

قون هبا مكفرا من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عندما مروا عىل سدرة للمرشكني يعل

(:41فقال الكاتب )ص أسلحتهم،  

وله صىل اهلل يف احلقيقة أن جمرد الطلب رشك )أي طلب الصحابة ريض اهلل عنهم( بدليل ق"

وهذا هو  "لنا إهلا عليه وسلم للطالبني: قلتم والذي نفيس بيده كام قالت بنو ارسائيل اجعل

 الرشك .

(.488ثم أحال إىل اجلامع يف طلب العلم الرشيف)ص  

عدة ل من اجلامع يف طلب العلم الرشيف ومن العمدة يف إعداد الوصاحب الكتاب ينق

ده هذان )لعبد القادر بن عبد العزيز( نقل املسلم له يف ما يقوله دون متحيص، بل عن

ء إىل ما يف الكتابان يقومان مقام األدلة، فإنه بعد أن يقول احلكم الذي يريده حييل القاري

وز أن اجلهل، فإن املفتي واحلاكم يف هذه النوازل ال جياجلامع أو العمدة، وهذا هو من متام 

ن أنه بمجرد يكون مقلدا لكتب املتأخرين، غري بصري بكتب السلف وال مذاهبهم، وهو يظ

ابة بال تردد، ذكر اآلية أو احلديث بعد القول الذي يقوله صاحب الكتابني جيعله عىل االص

 هذا بسبب ويفتون بام فيهام، وإنام وقعوا يفوهذا أراه كثريا اآلن من الصغار واملبتدئني، 

 جهلهم بمدارك األحكام، وبكالم أهل العلم السابقني.

مد بن عبد الوهاب وابن باز ممن قال هبذا القول يف تعليقه عىل فتح املجيد، ومل يقبل كالم حم

 يف أن ما طلبوه معصية وليست كفرا وقال: 

(.525املجيد ص )هامش فتح "ليس ما طلبوه من الرشك األصغر  

يقول أبو قتادة:   
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 وهذا القول من أفسد ما يعرف من األقوال املنسوبة ألهل العلم، وإنه من اجلهل بحال

ليه وسلم أن الصحابة ريض اهلل عنهم يف أن يقال عنهم أهنم طلبوا من رسول اهلل صىل اهلل ع

 يكفروا، أو أن ما طلبوا هو  الكفر.

اهلل عليه  ا أنه لو كان هذا رشكا الستتاهبم رسول اهلل صىلوهؤالء لو تأملوا يسريا لعلمو

عىل الضد  وسلم، ثم إن قوهلم هذا ال سلف هلم فيه، بل كالم أهل العلم يف تفسري احلديث

 من هذا القول.

 

 حتقيق املسألة:

نني ونحن احلديث: قال أبو واقد الليثي: خرجنا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل ح

قال هلا ذات د بكفر، وللمرشكني سدرة يعكفون عليها وينوطون هبا أسلحتهم يحديثو عه

فقال  أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول اهلل اجعل لنا ذات أنواط كام هلم ذات أنواط،

اجعل "نو ارسائيل النبي صىل اهلل عليه وسلم: اهلل أكرب، قلتم والذي نفيس بيده كام قالت ب

. "لرتكبن سنن من كان قبلكم "هلة، قال إنكم قوم جتهلونلنا إهلا كام هلم آ  

 رواه  اإلمام الرتمذي يف سننه وصححه، واالمام أمحد يف مسنده وغريمها.

ني تقدمتا يف هذا وخطأ القائلني بأن ما طلبه الصحابة كفرا هو عدم اعتنائهم بالقاعدتني اللت

 البحث.

لسقيم :وإليك كيف هي طريقتهم يف الوصول اىل فهمهم ا  

 قالوا: ذات أنواط وثن.

 وطلب الربكة من الوثن رشك.

 إذا :من طلب الربكة من ذات أنواط فهو مرشك.

-د بكفرحديثو عه-ثم اهنم بعد ذلك تكرموا واعذروهم  باجلهل ألن احلديث فيه كام تقدم

. 
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 وهذا غلط شنيع وإن قاله بعض الفضالء وإليك البيان:

وسنده "نمدمن اخلمر كعابد وث" صىل اهلل عليه وسلم : يف سنن ابن ماجة قال رسول اهلل

 حسن.

 فهل يعني هذا أن مدمن اخلمر مرشك؟

 اجلواب:ال. 

شبه به،ولفهم هذا وسب ذلك أن املشاهبة ال تستلزم املطابقة التي تستلزم احلكم الغائي للم

 الكالم انظر القاعدة الثانية يف املقدمات.

ء يف فهم احلديث:وإليك أقوال السابقني من العلام  

هلل، ال أنه هو قال الشاطبي رمحه اهلل تعاىل : فإن اختاذ ذات أنواط يشبه اختاذ اآلهلة من دون ا

كل وجه.  بنفسه، فلذلك ال يلزم االعتبار باملنصوص عليه ما مل ينص عليه مثله من

(.2/228)االعتصام  

ليه مثله من ليه ،ما مل ينص عال يلزم االعتبار باملنصوص ع"وتأمل كلمة اإلمام الشاطبي: 

 كل وجه.

ابق وذكر والشيخ حممد بن عبد الوهاب يف كتاب التوحيد قال بعد أن ساق احلديث الس

 حماسن الباب صار إىل قوله اىل احلسنة التالية:

 احلادي عرشة: أن الرشك فيه أكرب وأصغر ألهنم مل يرتدوا هبذا.

ح.فقد جعل طلبهم من الكفر األصغر كام هو واض  

رتاها.ويف الفائدة الرابعة عرش جعل علة املنع من باب سد الذرائع، فارجع اليها هناك ل  

 

لحتهم ويسموهنا وقال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل: وملا كان للمرشكني شجرة يعلقون عليها أس

، يا رسول اهلل: اجعل لنا ذات أنواط كام هلم ذات أنواط"ذات أنواط فقال بعض الناس 

سنن، لرتكبن هلل أكرب قلتم كام قال قوم موسى ملوسى:اجعل لنا إهلا كام هلم آهلة، إهنا الفقال: ا

."سنن من كان قبلكم  
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رة يعكفون عليها قال:فأنكر النبي صىل اهلل عليه وسلم جمرد مشاهبتهم الكفار يف اختاذ شج

لرشك ا معلقني عليها سالحهم، فكيف بام هو أطم من ذلك من مشاهبتهم املرشكني أو هو

 بعينه؟

كرات وبعضه فمن قصد بقعة يرجو اخلري بقصدها، ومل تستجب الرشيعة ذلك فهو من املن

اء أشد من بعض سواء كانت البقعة شجرة أو غريها أو قناة جارية أو جبال أو مغارة وسو

ا، أو قصدها ليصيل عندها، أو ليدعو عندها، أو ليقرأ عندها، أو ليذكر اهلل سبحانه عنده

صيص تلك البقعة عندها، بحيث خيص تلك البقعة بنوع من العبادة التي مل يرشع خت لينسك

(.2/822به ال عينا وال نوعا. )اقتضاء الرصاط املستقيم  

 

يه من يقول أبو قتادة: تأمل هذه الكلمة من هذا اإلمام واعقلها حق العقل تعرف فساد ما عل

بة انحراف من جعل القبوريني مرت ال يرى األمور إال عىل مرتبة واحدة، وتعرف فيها

م يف احتجاجه واحدة، وفساد من مل ير يف طلب الصحابة اال الكفرلقوله صىل اهلل عليه وسل

لصحابة مل وكالم الشيخ ابن تيمية واضح يف أن هؤالء ا "اجعل لنا إهلا كام هلم آهلة"باآلية: 

 يطلبوا رشكا وال كفرا، وإنام شاهبوا املرشكني جمرد مشاهبة.

 ولو سأل سائل: ماهي هذه املشاهبة؟

 فاجلواب:

ن اخلطاب اعلم يا عبد اهلل أن اهلل تعاىل جعل يف مواطن من األرض الربكة، وقد طلب عمر ب

براهيم عليه ريض اهلل عنه من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن يسأل ربه يف اختاذ مقام ا

 عليه وسلم البخاري من قوله صىل اهللالسالم مصىل، وقد أجيب طلبه كام احلديث الذي يف 

: يا رسول اهلل لو عن أنس ريض اهلل عنه: وافقت ريب يف ثالث أو وافقني ريب يف ثالث، قلت

ث.احلدي "واختذوا من مقام ابراهيم مصىل"اختذت من مقام ابراهيم مصىل؟ فنزلت   
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لب  يكون قد طومن طلب من اهلل تعاىل أن جيعل يف مكان ما الربكة لعمل من األعامل ال

ل فيها رشكا، وهؤالء الصحابة طلبوا ذات أنواط، أي مكانا يعلقون فيه أسلحتهم لتحص

 الربكة.

هم ابن وملا كان هذا الطلب فيه مشاهبة للمرشكني كام هو يف الظاهر من احلديث ،وكام هو ف

ء عىل اهلل أو ادعا تيمية والشاطبي، واملرشكون يعتقدون يف املكان أن فيه الربكة استقالال

 وكذبا، منع منه املسلمون.

بنوا ارسائيل  لكن لو قيل: فكيف قال هلم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: قلتم كام قالت

."اجعل لنا إهلا كام هلم آهلة"  

 املقدمة فاجلواب: هذا كله من باب تسمية اليشء بام يؤول إليه أو ببعضه )كام تقدم يف

عليه وسلم لرجل قال له: ما شاء اهلل وشئت.  الثانية(، وهو كقوله صىل اهلل  

 فقال له رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: اجعلتني هلل ندا؟

الرشك: أن جتعل  واجلاهل حيمل هذا عىل الرشك األكرب، لقوله صىل اهلل عليه وسلم يف تفسري

 هلل ندا وهو خلقك.

."أفرأيت من اختذ إهله هواه"وهو كقوله تعاىل:   

 هو رى أن كل من اتبع هواه، يف أي عمل عىل خالف الرشيعة، كالسارق والزاينإذ اجلاهل ي

 مرشك ألنه اختذ هواه إهلا.

 وهو قول باطل عار من دين اهلل تعاىل.

احب اجلامع، هذا هو احلق احلقيق يف املسألة، وما قاله ابن باز رمحه اهلل، ثم ما تبعه عليه ص

( هو خطأ يف 82احب قواعد يف التكفري)صوكاتب هذا الكتاب، وكذا بعض الكتبة كص

بق يف فهم الواقعة مل أر أحدا من السلف قال بقوهلم هذا،وليس هلؤالء أن خيالفوا غرز من س

 فهم هذا احلديث. 
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 حتقيق معنى دار االسالم ومناقشة فتوى محد بن عتيق رمحه اهلل تعاىل

 

 هذا الكتاب )كشف الشبهات..( مشيأ.

.أخذ من كل جانب بطرف ثم مجع عىل غري قواعد احلق واألصول()واملشيأ هو الذي    

لنجديني يف جاء هذا الكاتب إىل فتوى محد بن عتيق رمحه اهلل تعاىل، وهو من أئمة املشايخ ا

ك وتشاد الدولة الثانية، ويف هذه الفتوى كام ادعى الكاتب  أن الدور التي يظهر فيها الرش

 فيها القبور أهنا دار كفر ورشك.

 قال الكاتب:

 هل البلد الذي ال هتدم فيه القباب أو يظهر فيه الرشك دار إسالم؟

 ثم نقل فتوى الشيخ محد بن عتيق وفيها:

، وأعلنت ومن له مشاركة فيام قرره املحققون، قد اطلع عىل أن البلد إذا ظهر فيها الرشك " 

  ."فيها املحرمات ، وعطلت فيها معامل الدين، أهنا تكون بالد كفر

اء وقال : وأما إذا كان الرشك فاشيا مثل دعاء الكعبة واملقام واحلطيم ، ودعاء األنبي

سنة وراء والصاحلني، وإفشاء توابع الرشك،  مثل الزنا والربا، وأنواع الظلم ، ونبذت ال

كني، الظهر، وفشت البدع والضالالت ، وصار التحاكم إىل األئمة الظلمة ونواب املرش

ك من له ىل غري القرآن والسنة ، وصار هذا معلوما يف أي بلد كان، فال يشوصارت الدعوة إ

ن ألهل أدتى علم أن هذه البالد حمكوم عليها بأهنا بالد كفر ورشك، ال سيام إذا كانوا معادي

ت إقامة التوحيد ، وساعني يف إزالة دينهم، ومعينني يف ختريب بالد اإلسالم، وإذا أرد

ورة القرآن كله فيه، وقد أمجع عليه العلامء ـ فهو معلوم بالرضالدليل عىل ذلك ، وجدت 

 عند كل عامل .انتهى

(285-8/288)الدرر السنية    
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ر والشيخ محد كام هو يف الفتوى ذكر أمورا متعددة، علق عليها هذا احلكم. وهذه األمو  

 التي ذكرها هي:

ظهر فيها الرشك. -  

أعلنت فيها املحرمات. -  

مل الدين.عطلت فيها معا -  

كان الرشك فاشيا، مثل دعاء الكعبة واملقام واحلطيم. -  

افشاء توابع الرشك مثل الزنا والربا أنواع الظلم. -  

نبذت السنة وراء الظهر وفشت البدع والضالالت. -  

صار التحاكم إىل األئمة الظلمة ونواب املرشكني. -  

صارت الدعوة إىل غري القرآن والسنة. -  

التي ذكرها الشيخ محد للحكم عىل الدار التي سئل عنها.هذه املناطات   

 ماذا فعل الكاتب غفر اهلل له وهداين اهلل وإياه ألرشد األمر؟

 

 جاء الكاتب هبذا العنوان:

 هل البلد الذي ال هتدم فيه القباب أو يظهر فيه الرشك دار إسالم؟.

ره، وهذا له ، وال أمهية لذك ومل يلتفت اىل أي أمر آخر، بل رضب عليه وكأنه كالم ال قيمة

لك اال خادما له ليصري اىل النتيجة التي حرضها قبل البحث والنظر ، وما كالم العلامء بعد ذ

 فيام قرره.

 ما هي هذه النتيجة التي يريدها ، وهي طلبه ومبتغاه؟

 اهنا:

كون ألن طالبان مل هيدموا القباب، ومل يمنعوا الناس من التعبد عندها أو هلا فهم مرش

 ودارهم دار رشك.
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ه ما هكذا يكيف هذا الكاتب كالم أهل العلم، وهكذا ينزله عىل الوقائع، وهكذا جيتزئ من

 يريد.

 وهي طريقة الصبية الذين يقال هلم: تزببتم قبل احلرصم.

م رأى بعد ذلك ومن تأمل ما كتبه محد بن عتيق رمحه اهلل تعاىل مما قدمت ومجعته عىل نقاط ؛ث

عام املوهم من قبل مؤلف الكتاب علم جهل هذا الكاتب.العنوان ال  

 وفتوى الشيخ محد رمحه اهلل تعاىل عليها ما يقال:

حكمهم  فقد علم كل من عرف شأن الدعوة النجدية أن  الدولة الثانية صار فيها نوع غلو يف

ثامنية تبعا دولة الععىل الدولة العثامنية، وهذا سرتاه مفصال يف ردي عىل اجلامع يف تكفريه لل

سرتى بأم عينيك ، و"الوهابيون والدولة العثامنية"لبعض مشايخ الدولة الثانية ويف كتايب 

دولة، أن الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب له مراسالت بإقراره أنه داخل حتت سلطان ال

درعية يني الوتابع هلا، ولكن بعد ان دخل ابراهيم باشا ابن حممد عيل األلباين بجنوده املرص

انية ودمرها وساق أهلها إىل مرص ثم رجعوا بعد ذلك بعد وفاة حممد عيل إىل الدرعية مرة ث

ن حممد عيل مل أ -إن شاء اهلل تعاىل-صاروا إىل تكفري الدولة العثامنية، وسنرى يف البحث

م.5928حتى 5945يكن من عامل دولة بني عثامن بل قد خرج وقاتلها يف الشام سنة   

لم وجود هذا كتبته يف املقدمة الثانية من كالم الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ عومن قرأ ما 

، وسيفصل هذا  هناك إن شاء اهلل تعاىل.4/482الغلو حتى وجد بينهم من حرم القهوة   

ساء( عىل وملا روجع الشيخ عبد اللطيف يف فتوى محد بن عتيق هذه علق حكم الدار )االح

 مناط واضح رصيح حيث قال: 

ن املعطلة قامة ببلد يعلو فيه الرشك والكفر، ويظهر الرفض ودين اإلفرنج، ونحوهم ماإل

تسبيح والتكبري للربوبية واالهلية، وترفع فيها شعائرهم وهيدم االسالم والتوحيد، ويعطل ال

، ويشتم والتحميد، وتقلع قواعد امللة واإليامن،وحيكم بينهم بحكم االفرنج واليونان

صدر عن ال ت -واحلالة هذه-بدر وبيعة الرضوان، فاإلقامة بني ظهرانيهمالسابقون من أهل 

من الدرر السنية(.411-9/412قلب بارشه حقيقة االسالم واإليامن والدين )  
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د أن ولو عرض كالمهام عىل مناط دار الكفر ودار االسالم الذي تكلمه علامء الرشيعة لوج

 كالم الشيخ عبد اللطيف أصوب وأدق.

ليه سوء ن مشايخ وكذا معارصوا وأتراب الشيخ محد بن عتيق  كانوا يعيبون عثم اعلم أ

(5/(4و  4/598عبارته وغلظها)أنظر الدرر السنية   

وقوهلم بأن اإلحساء ) وهي املسؤول عنها( أهنا كانت عندهم دار كفر ذلك ألهنم كانوا 

 واألموال عند رؤسائهم قانون وطاغوت وضعوه للحكم بني الناس يف الدماء"يرون:

تاب وغريها مضاد وخمالف للنصوص، وإذا وردت قضية نظروا فيه وحكموا به ونبذوا ك

(4/81كام يقول الشيخ عبد اللطيف.)الدرر السنية"اهلل وراء ظهورهم  

ا عليها، فهذا هو مناط احلكم عىل الدار، وليس وجود القباب عىل القبور، وارتفاع بنائه

تب يف كتابه تالف طبقاهتم بني الناس كام يريد هذا الكاوليس هو وجود القبوريني عىل اخ

 الغريب

 فمتى كان بناء القباب رشكا يا صاحب الكتاب؟!

أنه يصل  وقد تقدم كالم ابن عبد الوهاب يف حكم بناء القبور والقباب وقوله: وال علمت

 إىل الرشك األكرب.

 وأما كالم أهل العلم يف مناط احلكم عىل الدار  فهو: 

انت مالك عن مكة قبل الفتح: وكانت الدار يومئذ دار حرب، ألن أحكام اجلاهلية كيقول 

(.2/22ظاهرة يومئذ )املدونة  

 وكذا قال عامة الفقهاء.

.218انظر أصول الدين للبغدادي ص  

.4/49وكشاف القناع   

وموطن أخرى. 5/215والسري الكبري للشيباين   

ا غلبة األحكام وظهورها بحيث تكون هل فمناط احلكم عىل الدار هو أمر ظاهر جيل وهو

 السيادة والغلبة.
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يقول الرسخيس: إن الدار إنام تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة 

(.58/552)املبسوط  

ىل ان التقاط العمومات من كالم أهل العلم، ثم وضعه عىل غري طريقتهم ودون النظر ا

به صاحب الكتاب .مقاصدهم يصنع هذا اليشء العجيب الذي خرج   
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 رد عىل خلط وجهل

 

ه جعل الكاتب املصلحة الرشعية هي االستحسان الذي هنى العلامء عنه، والذي سام

وجعله ترشيعا."التلذد"الشافعي رمحه اهلل تعاىل   

مه، وحينها مل والكاتب جعل القتال حتت راية رشكية كفرية عمال كفريا كام هو بني يف كال

عل املصلحة تدخل يف ذلك.جي  

اله مع وقد بينت يف نقل كالم أهل العلم حتت حديث الزبري ريض اهلل عنه ودعوى قت

ل الدين النجايش ريض اهلل عنه أن املسألة من مسائل اخلالف القديم وأن ادخاهلا يف أصو

 خطأ عىل دين اهلل تعاىل.

  تعاىل.ه الشافعي رمحه اهللوالعمل باملصلحة الرشعية ليس هو االستحسان الذي هنى عن

هو نوعان: "وهم احلنفية ومعهم بعض أهل األصول"فاالستحسان عند أهله   

 

تعة العمل باالجتهاد وغالب الرأي يف تقدير ما جعله الرشع موكوال آلرائنا نحو امل -

حسب اليسار أوجب ذلك ب "متاعا باملعروف حقا عىل املحسنني"املذكورة يف قوله تعاىل: 

الرأي،  ة ورشط أن يكون باملعروف، فعرفنا أن املراد ما يعرف استحسانه بغالبوالعرس

د من وال يظن بأح "وعىل املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف"وكذلك قوله تعاىل:

 الفقهاء خيالف يف هذا النوع من االستحسان.

 

ه األوهام إليوالنوع الثاين: هو الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق -

ظهر أن قبل انعام التأمل فيه، وبعد انعام التأمل يف حكم احلادثة وأشباهها من األصول ي

استحسانا  الدليل الذي عارضه فوقه يف القوة، وبالتايل العمل به هو الواجب، فسموا ذلك

أنه  عىل معنى للتمييز بني هذا من الدليل وبني الظاهر الذي تسبق إليه األوهام قبل التأمل

(.2/288يامل باحلكم عن ذلك الظاهر لكونه مستحسنا لقوة دليله )أصول الرسخيس   
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 قياس وبعضهم عمم القسم الثاين، فلم جيعل االستحسان هو العدول عن قياس جيل إىل

ر تيسري خفي لقرينة فقط؛ لكن جعله عدول عن دليل قوي إىل دليل أقوى منه مطلقا.)انظ

ومابعدها(. 2/91التحرير لألمري باشاده  

، وهو واالستحسان الفاسد هو العدول عن دليل رشعي معترب إىل دليل اهلوى والشهوة

م الرأي املجرد، وهذا ال يقول به أحد من أهل العلم، وأنكره احلنفية وردوا عليمن اهتمه

 به.

 لكن عاب أهل الفقه عىل احلنفية أمورا منها:

حديث اآلحاد: العدول عن حديث االحاد إىل القياس بحجة أن-  

(رواه غري فقيه.5)  

( خيالف القياس.2)  

العدول عن اخلاص إىل العام، ودعواهم أن العام أقوى.-  

انظر إىل كفر وأما القول بمجرد الرأي فهو قول ال ينسب ملسلم بله فقيه وأصويل وعامل )

 من قال هبذا القول يف املستصفى(.

عىل احلنفية من وجوه: والذين أبطلوا االستحسان من األصوليني، ردوا  

 

 قال الشافعي: وهذا يبني أن حراما عىل أحد أن يقول باالستحسان، إذا خالف-أ

د ليصيبه،كام االستحسان اخلرب، واخلرب )من الكتاب والسنة( عني يتأخى معناها املجته

قول إال من البيت يتآخاه من غاب عنه ليصيبه، أو قصده بالقياس، وأن ليس ألحد أن ي

جل جتهاد، واالجتهاد ما وصفت من طلب احلق، فهل جتيز أنت أن يقول الرجهة اال

/الرسالة(.5218استحسن، بغري قياس )فقرة  

 فجعل االمام الشافعي رمحه اهلل االستحسان مقابل اخلرب، ومقابل االجتهاد.

 فيها خرب وال  وقال يف ابطال االستحسان: أفرأيت إذا قال احلاكم واملفتي يف النازلة ليس

قول كل قياس وقال: استحسن، فالبد أن يزعم أن جائزا لغريه أن يستحسن خالفه، في
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كم والفتيا، فإن حاكم يف بلد ومفت بام يستحسن، فيقال يف اليشء الواحد برضوب من احل

(.1/298كان هذا جائزا عندهم فقد أمهلوا أنفسهم فحكموا حيث شاؤوا.)األم  

الفوهم أنكروا ذلك عليهم لظنهم أهنم يعنون به (: وخم8/522قال الرازي يف املحصول)

 احلكم من غري دليل.

 

قرص عنه دليل ينقدح يف نفس املجتهد وت"زعم بعض احلنفية أن االستحسان هو:  -ب

."عبارته، فال يقدر عىل اظهاره  

.548/(4/اإلحكام لآلمدي499ابن احلاجب يف خمترص املنتهى228)املستصفى ص  

 

 ، ألن ما ال يقدر عىل التعبري عنه ال يدري أنه وهم أو خيال أوقال الغزايل: وهذا هوس

ما احلكم بام ال حتقيق، والبد من ظهوره ليعترب بأدلة الرشيعة لتصححه األدلة أو تزيفه، أ

 يدري ما هو فمن أين يعلم جوازه.

ل من شاء وقال الشاطبي يف هذا التعريف: إنه لو فتح هذا الباب لبطلت احلجج، وادعى ك

. "اء فيهشاء، واكتفى بمجرد القول، فأجلأ اخلصم إىل االبطال، وهذا جير فسادا ال خف ما

(2/548)االعتصام  

، ألن حقيقته وردوا عليهم عىل ما قالوه يف معنى االستحسان السابق: هو ختصيصه بالذكر

 ال تنكر، وإنام يرجع االستنكار إىل اللفظ.

لف فيه.قال ابن حاجب: إنه ال يتحقق استحسان خمت   

اهلل تعاىل  إذا االستحسان الذي تكلم العلامء بذمه هو التشهي والتلذذ، وهو القول يف دين

 بغري دليل، وأما العمل باالستحسان يف األصول فهو ما ال ينكر بضابطه.

وملا اختلفت العبارات يف تفسري  "(: 2/92يقول السعد يف التلويح عىل التوضيح )

قيام عند ق لغة عىل ما هيواه االنسان ويميل إليه وإن كان مستاالستحسان، مع أنه قد يطل
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اجلهل بمعناه  الغري، وكثر استعامله يف مقابلة القياس عىل االطالق، كان انكار العمل به عند

 مستحسنا حتى يتبني املراد منه، إذ ال وجه لقبول العمل بام ال يعرف معناه.

و سبيله يف عىل املصلحة دون تفصيل كام ه وهذا الكاتب أتى إىل لفظ االستحسان وأنزله

 كتابه هذا كله.

 فهل املصلحة دليل يعمل به؟ وما هو ضابطها؟

من ال خربة له  لقد صار لفظ املصلحة اليوم لفظا شائعا، يستخدمه املحق واملبطل، وملا رأى

أن يبطلوا ا بكالم أهل العلم استخدام أقوام من املتحللني من الرشيعة هلذا اللفظ كلام أرادو

ذه حكام رشعيا فإهنم كرهوا هذا اللفظ وصاروا ينفرون منه ويسبونه، والواجب يف ه

رد بالكلية األلفاظ أن تبني وتفصل، حتى يظهر وجه احلق منها ووجه الباطل فيها، ال أن ت

 أو تقبل بالكلية، وهذا هو دين اهلل تعاىل يف كل األلفاظ احلادثة .

أو املناسب. معنى االستصالح أو املصلحة  

 يقسم بعض أهل األصول املصلحة إىل ثالث أقسام:

قسم شهد الرشع باعتبارها.-  

قسم شهد الرشع ببطالهنا.-  

قسم مل يشهد الرشع باعتبارها أو ببطالهنا.-  

ملصلحة واحلقيقة أن القسم الثالث ال وجود له عند التحقيق، ولذلك اخلالف حوهلا )أي ا

اذا تأملها املرء.املرسلة( خالف ال رضورة له   

(:55/421يقول ابن تيمية )  

فعة راجحة، الطريق السابع:املصالح املرسلة: وهو أن يرى املجتهد أن هذا الفعل جيلب من"

 وليس يف الرشع ما ينفيه :

 فهذه الطريق فيها خالف مشهور.

. "املصالح املرسلة"فالفقهاء يسموهنا    

 ومنهم من يسميها الرأي.
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ها االستحسان.وبعضهم يقرب إلي   

 وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم واهلاماهتم، فإن حاصلها أهنم جيدون يف القول 

 والعمل مصلحة يف قلوهبم وأدياهنم ويذقون طعم ثمرته، وهذه مصلحة.

العقول ولكن بعض الناس خيص املصالح املرسلة بحفظ النفوس واألموال واألعراض و

ار، وما ذكروه ملرسلة يف جلب املنافع ويف دفع املضواألديان، وليس كذلك، بل املصالح ا

 من دفع املضار عن هذه األمور اخلمسة فهو أحد القسمني.

يها مصلحة وجلب املنفعة يكون يف الدنيا؛ ففي الدنيا كاملعامالت واألعامل التي يقال ف

 للخلق من غري حظر رشعي.

لحة دات التي يقال فيها مصويف الدين ككثري من املعارف واألحوال والعبادات والزها

 لإلنسان من غري منع رشعي.

ليحفظ  فمن قرص املصالح عىل العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك األحوال

 اجلسم فقد قرص.

يم.وهذا فصل عظيم ينبغي االهتامم به، فإن من جهته حصل يف الدين اضطراب عظ  

عملوها بناء عىل هذا األصل.وكثري من األمراء والعلامء والعباد رأوا مصالح فاست  

 وقد يكون منها ما هو حمظور يف الرشع ومل يعلموه.

وربام قدم عىل املصالح املرسلة كالما بخالف النصوص.   

فوت وكثري منهم من أمهل مصالح جيب اعتبارها رشعا بناء عىل أن الرشع مل يرد هبا، ف 

ومل  ن الرشع ورد بذلكواجبات ومستجبات، أو وقع يف حمظورات ومكروهات، وقد يكو

 يعلمه.

وحجة األول: أن هذه مصلحة والرشع ال هيمل املصالح، بل قد دل الكتاب والسنة 

 واالمجاع عىل اعتبارها.

 وحجة الثاين: أن هذا أمر مل يرد به الرشع نصا وال قياسا.

 والقول باملصالح املرسلة يرشع من الدين ما مل يأذن به اهلل غالبا.
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و ذلك، فإن عض الوجوه مسألة االستحسان والتحسني العقيل والرأي ونحوهي تشبه من ب 

اح رؤيته االستحسان طلب احلسن كاالستخراج، وهو رؤية اليشء حسنا كام أن االستقب

ني العقيل قول قبيحا، واحلسن هو املصلحة، فاالستحسان واالستصالح متقاربان، والتحس

 بأن العقل يدرك احلسن، لكن بني هذه فروق.

أتم والقول اجلامع: أن الرشيعة ال هتمل مصلحة قط، بل اهلل تعاىل قد أكمل الدين، و

سلم، وتركنا عىل النعمة، فام من يشء يقرب إىل اجلنة أال وقد حدثنا به النبي صىل اهلل عليه و

 البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك.

د به فأحد أمرين الزم له:لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الرشع مل ير  

إما أن الرشع دل عليه من حيث مل يعلم هذا الناظر.-  

أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة.-  

ينفع يف الدين  ألن املصلحة هي املنفعة احلاصلة أو الغالبة، وكثريا ما يتوهم الناس أن اليشء

قل فيهام إثم "اخلمر وامليرسوالدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة باملرضة، كام قال تعاىل يف 

.انتهى"كبري ومنافع للناس وإثمهام أكرب من نفعهام  

فاسد وتقليلها ويقول : اهلل تعاىل بعث الرسل لتحصيل املصالح وتكميلها وتعطيل امل

(.21)الفرق بني احلق والباطل/  

 ويقول: 

امثل ك التفعليك باملوازنة يف هذه األحوال واألعامل الباطنة والظاهرة حتى يظهر ل

يف  والتفاضل وتناسب أحوال أهل األحوال الباطنة لذوي األعامل الظاهرة، ال سيام

ع األصناف، هذه األزمان املتأخرة التي غلب فيها خلط األعامل الصاحلة بالسيئة يف مجي

، ونقدم لنرجح عند األزدحام والتامنع خري اخلريين، وندفع عند االجتامع رش الرشين

أخرين ما ترجح منها، فإن غالب رؤوس املت-زم احلسنات والسيئاتتال-عند التالزم

غالبا  وغالب األمة من امللوك واألمراء واملتكلمني والعلامء والعباد وأهل األحوال يقع



 88               جؤنة املطيبني                                                                                     

 

منهم ذلك، وأما املاشون عىل طريقة اخللفاء الراشدين فليسوا أكثر األمة.        

(.588-25/589)االستقامة  

تقليلها، فهي جاءت لتحصيل املصالح وتكميلها، وتعطيل املفاسد وويقول: والرشيعة 

أدنامها  حتصل أعظم املصلحتني بفوات أدنامها، وتدفع أعظم الفسادين باحتامل

(.5/299)االستقامة  

سد ويقول: ومجاع ذلك داخل يف القاعدة العامة فيام إذا تعارضت املصالح واملفا 

دمحت جيب ترجيح الراجح منها فيام إذا از واحلسنات والسيئات، أو تزامحت، فإنه

متضمنا  املصالح واملفاسد، وتعارضت املصالح واملفاسد، فإن األمر والنهي وإن كان

ت من لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة، فينظر يف املعارض له، فإن كان الذي يفو

فسدته ت ماملصالح أو حيصل من املفاسد أكثر مل يكن مأمورا به، بل يكون حمرما إذا كان

 أكثر من مصلحته. 

سان عىل اتباع ولكن اعتبار مقادير املصالح واملفاسد هو بميزان الرشيعة، فمتى قدر االن

وزه النصوص مل يعدل عنها، وإال اجتهد رأيه ملعرفة األشباه والنظائر، وقل أن تع

 النصوص من يكون خبريا هبا وبداللتها عىل األحكام. 

رقون لطائفة جامعني بني معروف ومنكر بحيث ال يفوعىل هذا إذا كان الشخص أو ا

وف وال أن ينهوا بينهام بل إما أن يفعلومها مجيعا أو يرتكومها مجيعا مل جيز أن يأمروا باملعر

 عن منكر، بل ينظر:

فإن كان املعروف أكثر أمر به وإن استلزم ما هو دونه من املنكر.   

من باب  نه، بل يكون النهي حينئذومل ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم م 

وسلم وزوال  الصد عن سبيل اهلل، والسعي يف زوال طاعته وطاعة رسوله صىل اهلل عليه

 فعل احلسنات.
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 وإن كان املنكر أغلب هني عنه، وإن استلزم فوات ما هو دونه من املعروف، ويكون 

صية اهلل عيا يف معاألمر بذلك املعروف املستلزم للمنكر الزائر عليه أمرا بمنكر وس

 ورسوله.

وإن تكافأ املعروف واملنكر املتالزمان؛ مل يؤمر هبام ومل ينه عنهام.   

كان  فتارة يصلح األمر، وتارة يصلح النهي، وتارة ال يصلح ال أمر وال هني، حيث 

 املنكر واملعروف متالزمني، وذلك يف األموراملعنية الواقعة. 

وف مطلقا، وينهى عن املنكر مطلقا.وأما من جهة النوع فيؤمر باملعر  

مد ويف الفاعل الواحد والطائفة الواحدة، يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها، وحي 

، أو حممودها ويذم مذمومها، بحيث ال يتضمن األمر بمعروف فوات معروف أكرب منه

 حصول منكر فوقه، وال يتضمن النهي عن املنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات

ال يقدم عىل أرجح منه، وإذا اشتبه األمر استثبت املؤمن حتى يتبني له احلق، فمعروف 

ل ما الطاعة إال بعلم ونية، وإذا تركها كان عاصيا، فرتك األمر الواجب معصية، وفع

هني عنه من األمر معصية، وهذا باب واسع وال حول وال وقوة إال 

(.258-2/259باهلل)االستقامة  

دع اهلل هلذا االمام باجزال املثوبة والرمحة له.تأمل أخي يف كالمه وا  

 واآلن قارن كالم الكاتب بالكالم التايل البن تيمية رمحه اهلل.

 يقول الشيخ رمحه اهلل تعاىل :

فريى أن  وكثري من الناس قد يرى تعارض الرشيعة يف ذلك )األمر باملعروف واجلهاد(

كذلك، بل  يعا، أو ينهى عنهام مجيعا، وليساألمر ال يقوم إال بفتنة، فإما أن يؤمرهبام مج

كر واصرب وأمر باملعروف وانه عن املن"يؤمر وينهى ويصرب عن الفتنة كام قال تعاىل: 

(5/25)االستقامة "عىل ما أصابك  

قال:وقد أمجل ابن دقيق العيد العبارة كعادته رمحه اهلل تعاىل وأجزل مثوبته ف  
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تاج إىل نظر لكن االسرتسال فيها وحتقيقها حم لست أنكر عىل من اعترب أصل املصالح،

(.422سديد، وربام خترج عن احلد. )ارشاد الفحول ص  

 ويقول اجلويني:

، فكم من ونحن نعلم أنه مل يفوض إىل ذوي الرأي واألحالم أن يفعلوا ما يستصوبون"

سنا حريمه، فلأمر تقيض العقول بأنه صواب يف حكم اإليالة والسياسة، والشارع وارد بت

حصورة، ننكر تعلق مسائل الرشع بوجوه من املصالح، لكنها مقصورة عىل األصول امل

وليست ثابتة عىل االسرتسال يف مجيع وجوه االستصالح ومسالك 

(218-288.)الغياثي"االستصواب  

 أما رشوط املصلحة املعتربةيف عمل املكلف فهي:

دالئله. أصوله وال دليال من أن تكون مالئمة ملقاصد الرشع بحيث ال تنايف أصال من-  

أن تكون فيام عقل معناه، بحيث لو عرضت عىل العقول تلقتها بالقبول.-  

أن يكون يف األخذ هبا حفظ أمر رضوري أو رفع حرج الزم يف الدين.-  

(.551-2/558)أنظر االعتصام  

ليل: اء الغوأما الغزايل فقد جعل هلا رشوطا يف عدة من كتبه املنخول: واملستصفى، وشف

 وهي : 

أن تكون املصلحة رضورية أو حاجية منزلة منزلة الرضورة.-  

أن تكون قطعية غري ظنية.-  

أن تكون مالئمة لترصفات الشارع.-  

 هل االستحسان هو املصلحة مطلقا كام أوهم الكاتب:

تقدم كالم ابن تيمية يف وجه التفريق بينهام.-  

القواعد،  تحسان تصور االستثناء منقال الشاطبي عند املالكية: أهنم صوروا االس-

(.2/525بخالف املصلحة املرسلة.)املوافقات  

 ومىض الكالم أن املصالح منها ما هو استحسان، وما مل يكن اسثناء فهو مصلحة.
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 "دعوةمصلحة ال"وهو قريب من معنى كالم ابن تيمية السابق، وصاحب الكتاب سمى 

.قا، وهو عمل أليق بصبية املكاتباستحسانا مطلقا، ومحله عىل معنى الذم مطل  

مة وأما ابن حزم فال عربة بكالمه يف هذا الباب، ألنه خالف أهل السنة يف نفي احلك

طن والتعليل يف أفعال الرب وأحكامه، وهذا من أثر املنطق اليسء عليه، وليس هذا مو

 مناقشة ابن حزم يف هذه املسألة، لكن نشري إليها هذه االشارة فقط:

ء ويأمر م جيوز عىل الرب أن يأمر باليشء وينهي عن مثيله، وينهى عن يشفابن حز

 بمثيله، وهو ال يرى حكمة وال علة ألحكام اهلل تعاىل، وهو يف هذا الباب موافق

 أفعال لألشاعرة، إال أن األصوليني من األشاعرة مع قوهلم بنفي احلكمة والتعليل يف

كمة يف أفعال الرب وأحكامه عالمة وأمارة الرب وأحكامه إال أهنم جعلوا العلة واحل

 غري مؤثرة، واختلفوا عن ابن حزم يف قوهلم بالقياس.

مع  وكل هذه األقوال عارية من الدليل الرشعي بل خمالفة له، واملعتزلة يف هذا الباب

القدرة عىل  ضالهلم يف قوهلم بوجوب األصلح عىل اهلل تعاىل، حيث ال جيوزون عىل الرب

اهتا مع ، إال أهنم يف باب احلكمة والتعليل أقرب إىل أهل السنة من جهة إثبفعل كل يشء

 خمالفتهم ألهل السنة يف تفسريها، واهلل تعاىل أعلم.
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 مقاصد اجلهاد

 

 مر الكاتب عىل مقاصد وأهداف وأسباب ودواعي اجلهاد مرورا رسيعا، حيث فصل يف

بل مر   تعاىل، ورفع كلمة التوحيد، وأمجل،مقصد جهاد الطلب، وهو نرش الدعوة إىل اهلل

 مرورا خجال عىل مقاصد جهاد الدفع.

ض ما ومن تأمل كتابه علم سبب عدم إيراد هذه األهداف يف جهاد الدفع، ألهنا تنقض بع

أراده من ابطال جهاد الناس هذه األيام من أجل الدفع عن األرض والعرض واملال 

 والنفس.

 

 بعض مقاصد جهاد الدفع:

الدفع واجلهاد عن النفس والعرض واملال:-  

ن زيد ريض اهلل روى أبو داود يف سننه يف كتاب السنة، باب يف قتال اللصوص عن سعيد ب

هله أو عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أ

 دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. )رواه الرتمذي يف باب الديات(.

هيد.وقد روى البخاري بعضه وهو قوله صىل اهلل عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو ش  

ريض اهلل  )يف كتاب املظامل، باب من قتل دون ماله( من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص

 عنهام.

امع وهو عند مسلم وأيب داود والرتمذي والنسائي بألفاظ مقاربة وفيه قصة ؛انظر ج

وما بعدها(. 2/122ثري )األصول البن األ  

يد أخذ وعند مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه: أرأيت إن جاء رجل ير

له. قال: أرأيت مايل؟ قال صىل اهلل عليه وسلم: فال تعطه، قال : أرأيت إن قاتلني؟ قال: فاقت

 إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو يف النار.
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جال مصنف ابن أيب شيبة من حديث الزهري عن القاسم عن عبيد بن عمري: أن رويف 

بفهر )أي  أضاف إنسانا من هذيل، فذهبت منهم جارية حتتطب، فأرادها عىل نفسها، فرمته

يودي أبدا. حجر عظيم( فقتلته، فرفع إىل عمر ابن اخلطاب. فقال: فذلك فتيل اهلل، ال  

نفه ملرأة عىل نفسها( وهو عند عبد الرزاق يف مص)كتاب الديات، باب الرجل يريد ا

(8/241.)  

واز قتل أما أحكام الباب ففيه ج"قال النووي يف املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج: 

ا قول القاصد ألخذ األموال بغر حق، سواء كان املال قليال أو كثريا، لعموم احلديث. وهذ

الثوب وز قتله إذا طلب شيئا يسريا كمجاهري العلامء، وقال بعض أصحاب مالك: ال جي

(.5/521) "والطعام، وهذا ليس بيشء، والصواب ما قاله اجلامهري  

وإذا دخل الرجل منزل الرجل ليال أو هنارا "وما بعدها(:8/41قال الشافعي يف األم )

ه، فإذا وىل بسالح، فأمره باخلروج فلم خيرج، فله أن يرضبه، وإن أتى الرضب عىل نفس

."يكن له رضبه راجعا مل  

ومما يدخل يف هذه املعاين قتال أهل احلرابة:-  

ليهم فهم قال ابن تيمية يف جند قاتلوا عربا )من األعراب( هنبوا أموال جتار لريدوها ع

(.2/188جماهدون يف سبيل اهلل )االختيارات العلمية من الفتاوى الكربى   

عاىل كام مام جهادا يف سبيل اهلل تومن أهل العلم من عد قتال البغاة اخلارجني عىل اإل-

  "كفار أو البغاةبذل اجلهد يف قتال ال"قال الصنعاين يف سبل السالم يف تعريف اجلهاد:

(2/14.)  

يل ذلك وانظر تفص -وإن كان جائزا لويل األمر-واحلق أن هذا ليس من القتال املمدوح

 يف مقدمة االستقامة البن تيمية رمحه اهلل تعاىل.

 املتحدث عن اجلهاد هذه األيام فإنه البد أن يذكر هذه األنواع، ألن عامةوالقصد أن 

اجلهاد اليوم هو من جهاد الدفع ال من جهاد الطلب لعدم وجود اإلمام، وحيث مر 

 عليها الكاتب دون أن يفصل فيها كان البد من بياهنا ليعلم هذا.
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 هل األحداث التارخيية يستدل هبا

 

 عنوانه ب:)بطالن استنباط أحكام رشعية من أحداث تارخيية أفرد الكاتب فصال كامال

 وكتب التاريخ(.

وهو عنوان صحيح، لكن موضوعه فيه ككل أبحاث الكتاب حتتاج إىل تفصيل وبيان، فإن 

 ما حتت هذا العنوان ما يستنكر من الكالم.

 وإليك التفصيل.

(، وبني قبول الدليل باعتبار هناك فرق بني اثبات الدليل من حيث الرواية )القبول أو الرد

صالحية االحتجاج به بعد ثبوته، وقد خلط الكاتب بني األمرين، فإن املتكلمني عىل كتب 

التاريخ تكلموا عنها كثريا من حيث عدم حتقيقها للخرب، وأهنا تروي الغث 

والسمني،والصحيح واملكذوب، وهذا النوع من احلديث ال يدخل يف البحث الذي يتكلم 

إن هذه "لكاتب عىل الرغم أنه نقل كالما لبعض أهل العلم حوهلا وذلك عند قوله: فيه ا

أحداث ووقائع تارخيية نقلت إلينا بأسانيد معظمها ضعيفة أو غري معروفة...إلخ، هذا مع 

التنبيه أن طرق حتقيق اخلرب التارخيي ختتلف يف بعض وجوهها عن حتقيق احلديث النبوي، 

 ليس هذا موطنه.وهذا حيتاج اىل تفصيل 

 ولكن هل عمل األمة له نوع ترجيح يف بعض مسائل العلم؟

 وهل جيوز للعامل أن يستدل بام جرت عليه األمة يف أبواب العلم؟

هذه املسألة كان ينبغي عىل الكاتب أن ينتبه هلا، وأن يذكرها ألمهيتها يف هذا الباب العظيم، 

ما جرت عليه األمة يف تارخيها هو إحدى ولذلك سأذكر أقوال أهل العلم الدالة عىل أن 

 مرجحات املسائل والتمييز بينها.

ففي االعتبار يف الناسخ واملنسوخ أليب بكر احلازمي رمحه اهلل تعاىل ذكر يف أول كتابه طرق 

 الرتجيح بني األخبار واألقوال ذكر مخسني وجها وهي من عيون املسائل يف كتابه.
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: يف ترجيح األخبار أن يكون مع أحد حديثني عمل األمة دون قال يف الوجه الثاين والثالثني

اآلخر، ألهنا جيوز أن تكون عملت بموجبه لصحته ومل تعمل بموجب اآلخر لضعفه، 

 فيجب تقديم األول هلذا التجويز.

 وهذا الكالم ربام أخذه من الغزايل يف املستصفى، فإنه قال يف باب فيام ترجح به األخبار:

أن تعمل األمة بموجب أحد اخلربين، فإنه إذا احتمل أن يكون عملهم  -الثالث عرش : 

 بدليل آخر فيحتمل أن يكون هذا اخلرب. فيكون صدقه أقوى يف النفس.

ولذلك كان أهل العلم يذمون الغرائب من األقوال، وملا أراد اإلمام احلافظ أبو داود رمحه 

 فيه إال املشهور ومل يذكر فيه الغرائب.اهلل تعاىل أن يمدح كتاب السنن مدحه أنه مل يرو 

 

فإن موافقة العمل "وقد فصل اإلمام الشاطبي رمحه اهلل يف املوافقات هذا األمر فقال: 

)للنص( من أوجه الرجحان، فإن موافقته شاهد للدليل الذي استدل به، ومصدق له، عىل 

ذا خالفه، فإن املخالفة نحو ما يصدقه اإلمجاع، فإنه نوع من اإلمجاع الفعيل، بخالف ما إ

 موهنة له أو مكذبة، وأيضا فإن العمل خملص لألدلة من شوائب املحامل املقدرة

املوهنة، ألن املجتهد متى نظر يف دليل عىل مسألة احتجاج إىل البحث عن أمور كثرية، ال 

، يستقيم إعامل الدليل دوهنا، ومعني لناسخها من منسوخها، ومبني ملجملها، إىل غري ذلك

 فهو عون يف سلوك سبيل االجتهاد عظيم، ولذلك اعتمده مالك بن أنس ومن قال بقوله.

وأيضا فإن ظواهر األدلة إذا اعتربت من غري اعتامد عىل األولني فيها مؤدية إىل التعارض 

واالختالف وهو مشاهد معنى، وألن تعارض الظواهر كثري مع القطع بأن الرشيعة ال 

 اختالف فيها.

جتد الفرق الضالة وال أحدا من املختلفني يف األحكام ال الفروعية وال األصولية  ولذلك ال

بعجز عن االستدالل عىل مذهبه بظواهر من األدلة، بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من 

يستدل عىل مسائل الفسق بأدلة ينسبها إىل الرشيعة املنزهة، ويف كتب التواريخ واألخبار من 

عها يف االفتئات عىل الرشيعة... وهلذا كله جيب عىل كل ناظر يف الدليل ذلك أطالق ما أشن
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الرشعي مراعاة ما فهم منه األولون، وما كانوا عليه من العمل فهو أحرى بالصواب وأقوم 

 (11-2/18يف العلم والعمل.. ثم رشع رمحه اهلل يف بيان رضورة ذلك.)

ي بعنوان )كل دليل رشعي ال خيلو أن يكون واقرأ إن شئت توسعا )املسألة الثانية عرش( والت

معموال به يف السلف املتقدمني دائام اوأكثريا، او ال يكون معموال به إال قليال أو يف وقت ما 

 أو ال يثبت به العمل..(.

ومن قرأ كتب فتاوى العلامء رأى استدالهلم الكثري بام جرى عليه عمل األمة يف تارخيها، 

 يخ اإلسالم يرهيذا كثريا.ومن اطلع عىل ما كتبه ش

ولذلك حني يقول القائل: هذا ما حرى عليه السلف، أو هذا عمل األمة، أو ينقل موقف 

العلامء العميل من حادثة أو نازلة ما فإنه اليكون قد جتنى عىل الرشيعة، وال ينسب إليها ما 

 ليس منها، لكن ينبغي وضع هذا الدليل موضعه فال يقدم حتى ينقض األحكام

 الرصحية اجللية، كذلك ال هيمل كام أراد كاتب هذه الرسالة.

ويف هذا يقول اإلمام أمحد يف رسالة له : ومن زعم أنه ال يرى التقليد، وال يقلد دينه أحدا: 

فهو قول فاسق عند اهلل ورسوله صىل اهلل عليه وسلم، إنام يريد أن بذلك إبطال األثر وتعطيل 

 ي واخلالف .العلم والسنة، والتفرد بالرأ

 

 ثم قال رمحه اهلل بعد أن ذكر مسائل يف العقائد :

وهذه املذاهب واألقاويل التي وصفت مذهب أهل السنة واجلامعة واآلثار،وأصحاب 

الروايات، ومحلة العلم الذين أدركناهم، وأخذنا عنهم احلديث،وتعلمنا منهم السنن، 

ويؤخذ عنهم ،ومل يكونوا أصحاب وكانوا أئمة معروفني ثقات أصحاب صدق ، يقتدى هبم 

 بدعة، وال خالف وال ختليط، وهو قول أئمتهم وعلامئهم الذين كانوا قبلهم أ.هـ.

فتأمل حفظك اهلل كيف استدل عىل صدق مباحثه بكون ما قاله هو قول أهل العلم وما 

 ساروا عليه،وكيف ذم من ترفع عن متابعتهم .
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الرشيف من القدح يف الكتب التي ألفت حتت اسم وأما ما نقله من اجلامع يف طلب العلم 

)فقه السرية( وقلده الكاتب تقليدا سيئا، فالرداملفصل عليه إن شاء اهلل تعاىل يف الرد عىل 

 كتاب اجلامع ولكني أقدم اآلن هنا ما يلزم من بيان خطأ صاحب اجلامع ومقلده.

يف فقه السرية ليس بدعة اذ الصحيح أن السرية تصلح لنوع من أنواع الفقه، والتأليف 

البن  "زاد املعاد يف هدي خري العباد"حمدثة، فلو فقه هذه املسألة النافون لعلموا أن كتاب

 القيم اجلوزية هو من هذه املشكاة وذلك املنبع.

ثم  كثريا ما أغفلت كتب الفقه بعض عيون مسائل الفقه والتي تدخل حتت اسمه املبارك يف 

 ."من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين"م:قوله صىل اهلل عليه وسل

 فأين فقه الرؤيا؟

 وأين فقة اخلشوع؟

 وأين فقه األمنية والتمني؟

 وغريها من املسائل.

ثم إن هناك من الفقه العظيم )بمعناه الواسع( التي حتتويه األخبار الواردة يف كتب السري، 

ما كان قريبا من الصحة أو ما سواء كانت هذه األخبار مما صح يف أعىل مراتب الصحة أو 

كان مرسال أو منقطعا، وترك هذه األخبار مجلة بحجة ضعف أسانيدها ليس منهج العلامء 

املتقدمني يف االحتجاج، وهذا باب واسع جهله املتأخرون وأفسدوا نضارته، حتى رأينا من 

املتأخرين دعا إىل تأليف كتب يف صحيح السرية عىل غرار كتب الصحيح، أو تقليدا لبعض 

 يف إفساد كتب املحدثني يف تشوهيها بتقسيمها إىل صحيح

وضعيف، وهذا واهلل هو اجلهل بعينه، وهو من جرائم املتأخرين يف حق هذه الكتب السلفية 

 العظيمة.

والقصد أن )فقه السرية( هو إحدى العلوم الرشعية اجلليلة، وله مرتبة يف دين اهلل تعاىل ال 

هلا بالكلية شأنه شأن من قدم املرسل عىل الصحيح أو الضعيف عىل  ترد بالكلية، والراد

 احلسن فكالمها عىل طريف نقيض.
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وصاحب اجلامع لطلب العلم الرشيف تعامل يف أكثر من موطن مع مصطلحات السلف بام 

استقرت عليه عند املتأخرين، وهذا حتكم جاهل ال يفعله إال من ال يعرف منهج املتقدمني يف 

 ت.املصطلحا

فهو ناقش بعضهم يف مصطلح املرسل بام استقر عليه يف كتب املتأخرين بعد ابن الصالح، 

وهاهنا حجم مصطلح الفقه العظيم إىل ما استقر عليه املصطلح من ضيق عند املتأخرين، إذ 

الفقه أوسع وأشمل مما هو كتب الفقهاء عند املتأخرين، ولو سألت أحدهم أين جتد يف هذه 

والتي هي  "حكمة الترصف يف النوازل"خالق االسالمية، وأين جتد فيها الكتب فقه األ

 عني الفقه، ملا أحرى جوابا.

فأما الفقه يف اللسان الفصيح فمعناه الفهم، ":8يقول ابن بطة العكربي يف إبطال احليل ص

 تقول فالن ال يفقه قويل، أي ال يفهمه.

: العلم والدراية يف األصل، وقد جعله (: الفقه8/558وقال ابن األثري )يف جامع األصول 

العرف خاصا بعلم الرشيعة وخاصة علم الفروع، فإذا قيل فقيه: علم أنه العامل بعلوم 

 الرشع، وإن كان كل عامل بعلم فقيها.

وهذه املسألة أقترص فيها هنا عىل هذا املطلوب، ومتام تفصيلها كام تقدم يف ردي عىل كتاب 

 ف.اجلامع لطلب العلم الرشي

 

 

 

 

 

 

 

 



 99               جؤنة املطيبني                                                                                     

 

 

 تنبيهات

 

 (5تنبيه)

 

متى رشع من كتاب اجلامع مبحث أولية اجلهاد و "كشف شبهات املقاتلني."سلخ كاتب

بدء رشع اجلهاد وختامه.."فقال حتت عنوان:  

الك ومل يرشع اجلهاد بمعنى قتال الكفار اال يف رشيعة موسى عليه السالم بعد ه"

  "فرعون..

امع رأى ما ليال بينا عىل هذا االستنتاج، ولعل صاحب اجلولو تأملت كالمه ال جتد فيه د

كنا القرون االوىل ولقد آتينا موسى الكتاب من بعدما أهل"تفسري ابن كثري عند قوله تعاىل: 

. 24القصص/ "بصائر للناس وهدى ورمحة لعلهم يتذكرون  

عامة، بل ب  أمة بحيث قال اإلمام وغريه كابن حبان األندليس: إنه بعد انزال التوراة مل يعذ

 أمر املؤمنني أن يقاتلوا أعداء اهلل من املرشكني. 

امء وال يف ثم ذكر احلديث املوقوف عىل أيب سعيد وفيه : ما أهلك اهلل قوما بعذاب من الس

د األرض بعدما أنزلت التوراة عىل وجه األرض غري أهل القرية الذين مسخوا قردة بع

"الكتاب من بعدما أهلكنا القرون األوىل..ولقد آتينا موسى "موسى ثم قرأ..   

تأمله. وليس يف هذا الكالم أي داللة هلذه األمة عىل ابتداء مرشوعية اجلهاد ملن تأمله حق  

ستدل ولقد راجعت أمهات كتب التفسري املشهورة واملعلومة فلم أر واحدا من أهل العلم ا

المه دون يف هذه الدعوى وسلخ ك هبذه اآلية بام استدل هبا صاحب اجلامع ثم قلده الكاتب

 حتقيق.
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صدور.   فذكرها من باب التكثري الذي ال دليل عليه وال رضورة له، واهلل أعلم بام يف ال  

 

( : 2تنبيه)  

كشف حيث منعت قواعد أهل العلم التكفري البدعي الذي وقع فيه كاتب هذا الكتاب )

قايت هذه ال ع املبتدعة يف كل حال، وورشبهات املقاتلني .. ( فإنه ال يعني جواز القتال م

دعي عن تبحث يف هذا الشأن )أقصد شأن القتال( إنام تتحدث عن رد حكم التكفري الب

تال طوائف من أهل البدع, ورضوة اعامل القواعد الرشعية التفصيلية يف األحكام، وق

آخر،   له شأناملرتدين يف اجلملة جائز حتت راية أهل البدع ما مل يكفروا مثلهم، وهذا 

ال ما كانت فالورقات هذه ال جيوز أن ينسب هلا القول بجواز القتال مع طائفة من الطوائف ا

دة من هذه الطوائف عىل اإلسالم وخمالفوها عىل الردة والكفر، وهي مسألة تبحث عىل ح

 غري تعميم .

 

(4تنبه)  

هة األمانة ظيمة من جمليل الكاتب اىل الغلو، واستعاره يف نفسه، فإنه وقع يف موبقة ع

واليك  واإللتزام اخللقي، حيث نقل نقال مبتورا  ناقصا عن االخرين أفسد به كالمهم،

 الدليل:

(نقال عن كتاب أيب حممد املقديس )فك اهلل أرسه من سجون 25قال الكاتب ) ص/

: "من كفر مسلام فقد كفر "الطواغيت( حتت عنوان: الرد عىل شبهة   

ر غرينا من حيتج علينا خصومنا بمثل هذه الشبهة أن من كفرنا أو كفولو قلنا نحن الذين 

م دين املوحدين املسلمني بغضا هلم ولتوحيدهم وبراءهتم من الطواغيت وسمى دينه

لكان ذلك  اخلوارج نرصة ألعداء التوحيد عىل املوحدين، بأنه كافر استدالال هبذا احلديث

انتهى نقله. "ن ذلك كفر دون شكحقا ال مرية فيه وملا احتيج اىل تأويله أل  
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 وكالم أيب حممد يف كتابه  املذكور هو التايل: 

ر غرينا من ولو قلنا نحن الذين حيتج علينا خصومنا بمثل هذه الشبهة أن من كفرنا أو كف"

ن اخلوارج املوحدين املسلمني بغضا له ولتوحيده وبراءته من الطواغيت، وسمى دينه دي

 من الطواغيت، ومظاهرة لقوانينهم وعساكرهم بأنه هو الكافر نرصة ألعداء التوحيد

."استدالال هبذا احلديث لكان ذلك حقا ال مرية فيه وملا احتيج اىل تأويله  

 واآلن يقال هلذا الكاتب:

؟"ومظاهرة لقوانينهم وعساكرهم"أين ذهبت عبارة   

لمة هذه الكيكون لك العذر بإسقاط  "بترصف يسري "أم تظن أن قولك يف اهلامش: 

 املهمة؟

رصفك إن كنت تظن أن هذه الكلمة ال أمهية هلا فهي واهلل الباقعة، وهي الطامة العظيمة ، وت

 أن األلفاظ بكالم الشيخ محد بن عتيق وبكالم أيب حممد املقديس عىل هذا املنوال يدل عىل

ان هذا حاله ن كالعلمية ال خربة لك فيها ،وأن حتقيق املعاين بينك وبينه قفار ومفاوز، وم

يش يوم وجب عليه أن ال يتكلم يف أخطر القضايا وأعوص املسائل ، هذا ان اتقى ربه وخ

 اللقاء. 

ىل وجهها ثم ان الترصف يف كالم الناس بام يفسد املعنى جريمة يف حقهم لعدم نقلها ع

ه.الصحيح ، وجريمة يف حق القاريء ملا يف ذلك من التغرير به والتلبيس علي  

ارج ، بل أيب حممد واضح يف عدم تكفري كل من سمى توحيد املخالف انه دين اخلووكالم 

ب هو يكفر نوعا خاصا من هؤالء الشامتني هلذا التوحيد ، وهو من قال هذا الكالم وسب

 قوله ما ذكره من التعليالت، أما جمرد تسمية توحيد رجل من أهل احلق أنه عىل دين

عبد الوهاب  لفة املذهب كام كان خصوم الشيخ حممد بناخلوارج بسبب اجلهل أو بسبب خما

ني يف تكفري من يسمونه فال يكون كافرا هبذا اإلهتام، وهذا أنبه عليه لوقوع كثري من املبتدئ

منهم  سامهم خوارجا بحجة أهنم يسبون دين املوحدين، وقد بليت بأمثال هؤالء ورأيت

خمالفه  ال جتيز للمتهم هبا أن يرد عىلالعجب، فالواجب معرقة أن اهتام رجل باخلارجية 
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 حق اهلل تعاىل بالتكفري، بل لو كفره جلهله فإنه ال جيوز له أن يكفره،  ملا علم أن التكفري

ر مشهور، وليس حقا شخصيا يكافأ املضيع له بمثله، وهذا أمر يعرفه طلبة العلم وهو أم

 وجيب عىل كل مسلم أن يتعلمه ألمهيته.
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 ويف اخلتام 

 

يث هو؛ فال انتهي حيث بدأت من النصيحة لنفيس وإخواين بأن نقف مع دين اهلل تعاىل ح

وأعوذ باهلل  الغلو من دين اهلل تعاىل وال التسيب والتحلل منه، إذ كالمها مذموم غري مريض،

تكفري أن أمنع اجراء األحكام الرشعية عىل الطوائف واألفراد، فمن كفر فهو كافر، لكن ال

تكفري الطوائف  ال يصار اليه بعد ثبوت عقد اإلسالم اال بعد حتقيق ونظر شديد، وخاصة يف

هؤالء دون النظر  التي تعمل لإلسالم وتسعى لتحقيقه يف األرض، فإطالق التكفري يف حق

علامء والدعاة اىل قواعد أهل العلم ليس هو سبيل املؤمنني ، ومثله اطالق التكفري يف حق ال

عميم فيه.شايخ فهذا حيتاج اىل علم وورع وتقوى، وكذا تكفري األمم والطوائف والتوامل  

دفاع عنه وال وإين مع هذا كله ومع التنبيه السابق يف مقدمة هذه الرسالة أن الباطل ال جيوز ال

، ألن الذين ال تربيره اال أين أشعر أين مضطر للتنبيه عليه كثريا ويف ختام هذه الرسالة

 هذا الزمان، لفرق بني دفع التكفري  عن هؤالء وبيان بدعهم وضالهلم كثريون يفيفهمون ا

ذلك أين لن أعدم وجود غر جاهل يقول عن هذه الرسالة إهنا دفاع عن الضالني أو 

ما أفسد  الطواغيت أو تربير لبدعة أو سيئة، وهؤالء جيب عىل أهل الدين نبذهم، فواهلل

وجود هؤالء ، إذ يريدون بجهلهم وغلوهم قيادة طوائف احلق ومجاعات اجلهاد اال 

طاب السفينة، وسوق طلبة العلم إىل أهوائهم ، وألن بيئات معينة يميل أهلها إىل اخل

ن اقتبس شيئا الشديد، وحيب شباهبا كل تشدد فيجد هؤالء ألنفسهم موطنا، ثم جتد بعض م

بمآالت  ،أو لعدم فقهه من العلم ومل يرتسخ فيه ينساق معهم ويوافقهم مسايرة للنحلة

، وال يقبلوا  كالمهم، أو خوفا من انفضاض اجلمع عنه ، فعىل طلبة العلم أن يتقوا اهلل تعاىل

وضع هؤالء  ألنفسهم ربط رؤوسهم بمن ال يستطيع أن يقيم مسألة فقهية واحدة، بل جيب

الذي يقرر  ن هويف مواطنهم التي يستحقوهنا ، فليس بأس الرجل يف اجلهاد بمربر ألن يكو

كون قوله يف حكم اهلل تعاىل يف املسائل ، وليس طيب نفس الرجل بالبذل تربر له أن ي

يب، بل األحكام مسددا ، وليس الغلو اال أحد طريف الباطل ، فليس من قال األشد هو املص
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ىل املصيب هو صاحب الدليل، ثم ليس جمرد وجود آية أو حديث وراء كل كلمة دليل ع

، وليبرص ه املتكلم ، بل ال بد من مراجعة كالمه عىل أصول أهل العلم والفقهصواب ما يقول

 كل بيئات الفقيه مآالت كالمه يف نفس السامع واملستفتي واملتعلم . نعم، أهل الغلو يف

 هم أهل اإلسالم هم األضعف صوتا واألقل وجودا، واألكثر يف املسلمني من عوام ومفتني

م هذا الدين أن نعلم أن أهل الدين عىل اجلملة واملشغولني هبالتحلل والتسيب لكن علينا 

رية العمل ورفعته هم قلة، ووجود هذه القلة بني القلة تفسد كثريا وترض رضرا عىل مس

يار عندي واهلل لدين اهلل تعاىل بام ال يعلم مداه اال اهلل تعاىل، وقد نصحني بعض األحبة األخ

مره، وهذا عندي كتاب كشف شبهات املقاتلني هتوينا أل حسيبهم أن ال أنشغل هبذا الرد عىل

من غريهم،  )وأستغفر اهلل تعاىل( خطأ شديد، فهؤالء  إخواننا وأحبتنا، ونصيحتهم أوىل

دين اهلل  ومواالهتم بام معهم من دين اهلل تعاىل وبام عندهم من احلرص عىل دينهم واجب يف

ني أهنم مهم بخارجية، ألن اإلهتام باخلارجية تعتعاىل ال ينكره اال جاحد جاهل ، وأنا ال أهت

ا قالوا بأصول اخلوارج، وهؤالء ليس عندهم يشء من هذا، هذا مع أهنم وقعوا يف بعض م

 وقع فيه اخلوارج من الغلو، لكنهم ما زالت أصوهلم هي أصول أهل السنة واجلامعة إذا

                                                              ذكروا هبا ومل يكن اهلوى تذكروا إن أراد اهلل هبم خريا.  

                      

والنصيحة  هذا وأسأل اهلل تعاىل أن أكون قد وفقت يف بيان ما جيب عيل من دين اهلل تعاىل

أردت علم اهلل  ألخواين، وأستغفر اهلل تعاىل مما جهلته أو قلته عىل غري وجهه الصحيح، فام

، واحلمد هلل رب العاملني."إن أريد إال اإلصالح ما استطع" اال اخلري تعاىل  
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